บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเลย ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐-๔๒๘๑-๑๖๖๒ โหรสาร.๐-๔๒๘๑-๒๖๖๙
ที่
ลย ๐๐๐๓/วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๖๔
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๔๖๔
เรียน คลังจังหวัดเลย
ด้วย กลุ่มงานกำกับและบริห ารการเงินการคลัง ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
ในรอบเดือนพฤษภาคม ๒๔๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวของ ดังนี้
นำข้อมูลแบบ สฃร ขึ้นเว็ป'ไซด์ สำนักงานคลังจังหวัดเลย/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๒. นำเข้าแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๑

.

. ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาพร ทองเทพ)
นักวิชาการคลัง

เรียน คลังจังหวัดเลย
เพื่อโปรดทราบ

๘^

เ 'ก ั/

(นางสาวรัตนฐาภัทร พรหมพร)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
- ทราบ
- ส่งให้ผ้เู กี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางวรจิตร์ ปัญญาดี)
คลังจังหวัดเลย

แบบ สฃร.๑
สรุป ผลการดำเนิน งานจัด ซื้อ /จัด จ้างในรอบเดือ น พฤษภาคม ๒๕๖๔
สำนักงานคลังจังหวัด เลย
ลำดั งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
บที่
๑

๒
๓

๑!

๕

๖

จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เดือน เม.ย. ๖๔
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
เดือน เม.ย. ๖๔
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความ
สะอาด เดือน เม.ย. ๖๔
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบัติงานทีส่ ำนักงานคลังจังหวัดเลย
เดือน เม.ย. ๖๔
จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงสำนักงาน เดือน
เม.ย. ๖๔
ซื้อวัสดุสำนักงาน (นํ้าดื่ม)
เดือน เม.ย. ๖๔

ราคา วิธีจัดซื้อหรือจ้าง
กลาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
๓๖,๐๐0.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๙,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๗,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๑๔,๐๐๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง

๑,๓๒๐.๐๐

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๓,๖๐๐.๐๐

'

5,,

๗

จัดซื้อวัสดุโครงการ ธโเห15

๘

ซื่อวัสดุสำมักงาน (กระดาษ ๔)

๙
๑๐

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารรายงาน
ส่งเขต
ซื๋อวัสดงานบ้านงานครัว

๖,๔๑๔.๐๐
๓,๔๔๐.๐๐

..

”

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

๒,๐๐๐.๐๐
@),^(ฟั.00

เฉพาะเจาะจง

-

เฉพาะเจาะจง

รายซื้อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ที่รับการคัดเลือกและราคา
ทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

หจก.รํ่ารวยโอ.เอ. เซอร์วิส
๓,๐๐๐.๐๐
นายจักรพงษ์ ศรืจันทรา
๙,๐๐๐.๐๐
นางทองอยู่ โสธรรมมงคล
๗,๐๐๐.๐๐
นางสาวปัญฐิตา สุภามงคล
6)(^,( 100.00

ราคาเหมาะสม
หจก.รํ่ารวยโอ.เอ. เซอร์วิส
ดา,๐๐0.๐๐
นายจักรพงษ์ ศรืจันทรา
มิความสามารถและ
๙,๐๐๐.๐๐ ความรับผิดซอบ
นางทองอยู่ โสธรรมมงคล
มิความสามารถและ
๗,๐๐๐.๐๐ ความรับผิดซอบ
นางสาวปิญฐิตา สุภามงคล
ราคาเหมาะสม
๑ ๑!,(2!00 .0 0

๑/ ๒๔๖๔
ลว. ๒๖ ต.ค. ๖๓
๒/ ๒๔๖๔
ลว. ๑๒ ต.ค. ๖๓
๓/ ๒๔๖๔
ลว. ๑๒ ต.ค. ๖๓
๐๑๔/ ๒๔๖๔
ลว. ๒๑ ธ.ค. ๖๓

บริษัทพัฒนขัยยนต์ จำกัด
๑,๓๒๐.๐๐
ร้านนํ้าดื่มบุญทิพย์
๒๔๐.๐๐
ร้าน ธิต ภิ ัณฑ์
๖,๔๑๔.๐๐
หจก.ไฮตรอน
๓,๔๔๐.๐๐
ร้าน มิตรประซาซีร็อกซี
๒,๐๐๐.๐๐
บ็๊กซี
๑,๔๙๘.๐๐

บริษัทพัฒนขัยยนต์ จำกัด
ราคาเหมาะสม
๑,๓๒๐.๐๐
ร้านนํ้าดื่มบุญทิพย์
ราคาเหมาะสม
๒๔๐ .๐๐
ร้าน ธิติภัณฑ์
ราคาเหมาะสม
๖,๔๑๔.๐๐
หจก.ไฮตรอน
ราคาเหมาะสม
๓,๔๔๐.๐๐
ร้าน มิตรประซาซีร็อกซี
ราคาเหมาะสม
๒,๐๐๐.๐๐
บั๊กซี
มิความสามารถและ
๑,๕๙๘.๐๐ ความรับผิดซอบ

๐๐๔/๒๔๖๔
ลว. ๑๒ ต.ค. ๖๓
๐๐๕/ ๒๔๖๔
ลว. ๑๒ ต.ค. ๖๓
๐๓๓/ ๒๔๖๔
ลว. ๑ เม.ย. ๖๔
๐๓๑7 ๒๔๖๔
ลว. ๑ เม.ย. ๖๔
๐๓๔/ ๒๔๖๔
ลว. ๑ เม.ย. ๖๔
๐๓๖/ ๒๔๖๔
ลว. ๒ เม.ย. ๖๔

,

(โ^

ลงซือ........... .๔นไโโโโ.....................ผู้รายงาน
(นางสาวสุภาพร ทองเทพ)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง

แบบ สฃร.๑
สรุป ผลการดำเนิน งานจัด ซื้อ /จัด จ้างในรอบเดือ น พฤษภาคม ๒๕๖๔
สำนักงานคลังจังหวัด เลย
ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัด จ้าง

ที่

6)(ฐิ)

ซื้อวัสดุสำนักงาน

๑๒

จ้างเหมาบริการจัดทำสตํ๊กเกอร์

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
๙๕๐.๐๐
๕๕๐.๐๐

ราคา
กลาง

วิธีจัดซื้อหรือจ้าง

-

เฉพาะเจาะจง

รายซื้อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ
หจก.ไฮตรอน

ผู้ที่รับการดัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

-

เฉพาะเจาะจง

มีความสามารถและ

หจก.ไฮตรอน
๙๕๐.๐๐

ร้าน ป้ายสิริ

๙๕๐.๐๐
ร้าน ป้ายสิริ

๕๕๐.๐๐

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

๕๕๐.๐๐

ความรับผิดชอบ
ราคาเหมาะสม

ผู้รายงาน
(นางสาวสุภาพร ทองเทพ)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ใบการซื้อหรือจ้าง
๐๓๗/ ๒๕๖๔

ลว. ๒๓ เม.ย. ๖๔
๐๓๘/ ๒๕๖๔
ลว. ๒๗ เม.ย. ๖๔

