สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อันดับ

รายชื่อจัดซื้อจัดจ้าง

1

ซื้ออาหารแห้งสาหรับตักบาตร
พระสงฆ์
จานวน 11 รายการ
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ประจาเดือนตุลาคม
2563

496

496

220

220

3

จ้างเหมาจัดทาพวงมาลาดอกไม้
สด จานวน 1 พวง

1,000

1,000

4

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ประจาเดือนกันยายน 2563
จานวน 46.728 ลิตร
จัดซื้อเครืองทองน้อย จานวน 1
ชุด

1,000

1,000

2,300

2,300

2

5

วงเงิน
ราคากลาง
งบประมาณ

6

ซื้ออาหารแห้งสาหรับตักบาตร
พระสงฆ์ จานวน 10 รายการ

500

500

7

จ้างเหมาจัดทาพานพุ่มดอกไม้สด
จานวน 1 พาน

500

500

วิธีการ
จัดซื้อจัด
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ได้รับ เลขที่และวันที่ของ
จัดซื้อจัดจ้าง
การคัดเลือก สัญญาหรือข้อตกลง
ในสัญญา

วิธี
เฉพาะเจาะ
จง
วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

ร้านเมย์ซูเปอร์

496

ร้านเมย์ซูเปอร์

496

เสนอ
ราคาตาสุด

220

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล ศรีเจริญ
พาณิช จังหวัด
สุรินทร์
ร้านพวน
ดอกไม้สด

220

เสนอราคาตาสุด

1,000

เสนอราคาตาสุด

ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล ศรีเจริญ
พาณิช จังหวัด
สุรินทร์
วิธี
ร้านพวน
เฉพาะเจาะ ดอกไม้สด
จง
วิธี
ธนาคาร กรุงไทย
เฉพาะเจาะ จากัด (มหาชน)
จง
วิธี
ร้านตั้งย่งจินฮวด
เฉพาะเจาะ
จง
วิธี
ร้านเมย์ซูเปอร์
เฉพาะเจาะ
จง
วิธี
ร้านพวนดอกไม้สด
เฉพาะเจาะ
จง

1,000
1,000

ธนาคาร กรุงไทย
จากัด (มหาชน)

1,000

เสนอราคาตาสุด

2,300

ร้านตั้งย่งจินฮวด

2,300

เสนอราคาตาสุด

500

ร้านเมย์ซูเปอร์

500

500

ร้านพวนดอกไม้สด

500

ใบสังซื้อ เลขที
1/2564 ลว.
12 ตุลาคม 2563
ใบสังซื้อ เลขที
2/2564 ลว.
12 ตุลาคม 2563
ใบสังจ้าง เลขที
3/2564 ลว.
12 ตุลาคม 2563
14 ตุลาคม 2563

ใบสังซื้อ เลขที
4/2564 ลว.
14 ตุลาคม 2563
เสนอราคาตาสุด
ใบสังซื้อ เลขที
5/2564 ลว.
20 ตุลาคม 2563
เสนอราคาตาสุด
ใบสังจ้าง เลขที
6/2564 ลว.
20 ตุลาคม 2563

สขร.1
8

จ้างเหมาจัดทาพวงมาลา
ดอกไม้สด จานวน 1 พวง

1,000

1,000

9

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ประจาเดือนกันยายน 2563 ของ
กลุม่ พิธีการศพทีได้รับพระราชทาน
จานวน 505.625 ลิตร
จัดซื้อน้าดืมสาหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ ประจาเดือนตุลาคม
2563 จานวน 23 ถัง

11,000

11,000

460

460

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ประจาเดือนตุลาคม 2563
จานวน 221.766 ลิตร

4,930

4,930

10

11

วิธี
เฉพาะเจาะ
จง
วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

ร้านพวน
ดอกไม้สด

1,000

ร้านพวน
ดอกไม้สด

1,000

ธนาคาร กรุงไทย
จากัด (มหาชน)

11,000

ธนาคาร กรุงไทย
จากัด (มหาชน)

11,000

460

ห้างหุ้นส่วนจากัด
โชติพัฒน์
วอร์เตอร์
แอนด์ แบรนดิ้ง
ธนาคาร กรุงไทย
จากัด (มหาชน)

460

เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อ เลขที
8/2564 ลว.
31 ตุลาคม 2563

4,930

เสนอราคาตาสุด

31 ตุลาคม 2563

วิธี
ห้างหุ้นส่วนจากัด
เฉพาะเจาะ โชติพัฒน์
จง
วอร์เตอร์
แอนด์ แบรนดิ้ง
วิธี
ธนาคาร กรุงไทย
เฉพาะเจาะ จากัด (มหาชน)
จง

4,930

รวมทั้งสิ้น

เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้าง เลขที
7/2564 ลว
21 ตุลาคม 2563
เสนอราคาตาสุด 22 ตุลาคม 2563

23,406.- บาท

สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อันดับ

รายชื่อจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

1

จัดซื้อน้าดืมสาหรับผูม้ า
ติดต่อราชการ
ประจาเดือนพฤศจิกายน
2563 จานวน 18 ถัง
จ้างเหมาจัดทาพานพุ่ม
ดอกไม้สด
จานวน 1 พาน

360

360

วิธี
ห้างหุ้นส่วนจากัด
เฉพาะเจาะจง โชติพัฒน์ วอร์เตอร์
แอนด์ แบรนดิ้ง

360

ห้างหุ้นส่วนจากัด
โชติพัฒน์ วอร์เตอร์
แอนด์ แบรนดิ้ง

360

เสนอราคา
ตาสุด

500

500

วิธี
ร้านพวนดอกไม้สด
เฉพาะเจาะจง

500

ร้านพวนดอกไม้สด

500

เสนอราคา
ตาสุด

2

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาจัดซื้อ
จัดจ้าง

เหตุผลที่
ได้รับการ
คัดเลือก

3

ซื้อวัสดุ
จานวน 13 รายการ

1,000

1,000

วิธี
บริษัท สยามแม็คโคร
เฉพาะเจาะจง จากัด (มหาชน)

1,000

บริษัท สยามแม็คโคร
จากัด (มหาชน)

1,000

เสนอราคา
ตาสุด

4

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ประจาเดือนพฤศจิกายน
2563
จานวน 93.228 ลิต

2,200

2,200

วิธี
ธนาคาร กรุงไทย จากัด
เฉพาะเจาะจง (มหาชน)

2,200

ธนาคาร กรุงไทย
จากัด (มหาชน)

2,200

เสนอราคา
ตาสุด

รวมทั้งสิ้น

4,060.- บาท

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
สัญญา
ใบสังซื้อ เลขที
9/2564 ลว.
2 พฤศจิกายน
2563
ใบสังจ้าง เลขที
10/2564 ลว.
12 พฤศจิกายน
2563
ใบสังซื้อ เลขที
11/2564 ลว.
23 พฤศจิกายน
2563
30 พฤศจิกายน
2563

สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อันดับ

รายชื่อจัดซื้อจัดจ้าง

1

จัดซื้อวัสดุ จานวน 8 รายการ

2

จัดซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 2 รายการ

3

จัดซื้อน้าดืมสาหรับผูม้ าติดต่อ
ราชการ กลุ่มพิธีการศพทีได้รับ
พระราชทาน ประจาเดือน
ธันวาคม 2563
จานวน 26 ถัง
จัดซื้อเครืองไทยธรรม
จานวน 10 ชุด

4
5

6

จ้างเหมาจัดทาเล่มรายงานการ
ปฏิบัติงาน ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2563
จานวน 2 เล่ม
จัดซื้อดอกไม้ โต๊ะหมู่บูชา
จานวน 17 พาน

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

300

300

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะจง

300

ร้านรวมวิทยา

300

1,750

1,750

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะจง

1,750

ร้านรวมวิทยา

1,750

390

390

4,500

4,500

275

275

4,250

4,250

วิธี
ห้างหุ้นส่วน
เฉพาะเจาะจง จากัด โชติพัฒน์
วอเตอร์แอนด์
แบรนดิ้ง
วิธี
ร้านตั้งย่ง
เฉพาะเจาะจง จิงฮวด
วิธี
ร้านฉันท์พิมพ์
เฉพาะเจาะจง
วิธี
ร้านเปลวดอกไม้
เฉพาะเจาะจง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง

เหตุผลที่ได้รับ เลขที่และวันที่ของ
การคัดเลือก สัญญาหรือข้อตกลงใน
สัญญา
เสนอราคาตาสุด
ใบสังซื้อเลขที
12/2564 วันที 1
ธันวาคม 2563
เสนอราคาตาสุด
ใบสังซื้อ เลขที
13/2564 ลว.
2 ธันวาคม 2563
เสนอราคาตาสุด
ใบสังซื้อเลขที
14/2564 วันที 2
ธันวาคม 2563

390

ห้างหุ้นส่วนจากัด
โชติพัฒน์ วอเตอร์
แอนด์ แบรนดิ้ง

390

4,500

ร้านตั้งย่งจิงฮวด

4,500

เสนอราคาตาสุด

275

ร้านฉันท์พิมพ์

275

เสนอราคาตาสุด

4,250

เสนอราคาตาสุด

4,250

ร้านเปลวดอกไม้

ใบสังซื้อเลขที
15/2564 วันที 2
ธันวาคม 2563
ใบสังจ้าง เลขที
16/2564 วันที 3
ธันวาคม 2563
ใบสังซื้อเลขที
17/2564 วันที 3
ธันวาคม 2563

สขร.1
7
8

9

10

จัดซื้อน้าดืมสาหรับผูม้ าติดต่อ
ราชการ ประจาเดือนธันวาคม
2563 จานวน 28 ถัง
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
เล่ม “รายงานการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนพฤศจิกายน
2563 กลุ่มพิธีการศพทีได้รับ
พระราชทาน สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร์ ”
จานวน 2 เล่ม
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงดีเซล ของ
กลุ่มพิธีการศพทีได้รับ
พระราชทาน จานวน 12.330
ลิตร
จ้างเหมาจัดทาป้ายสแตนดี้และ
ป้ายโครงการ จานวน 2 รายการ

420

420

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะจง

420

ร้านรวมวิทยา

420

เสนอราคาตาสุด

275

275

วิธี
ร้านฉันท์พิมพ์
เฉพาะเจาะจง

275

ร้านฉันท์พิมพ์

275

เสนอราคาตาสุด

300

300

300

บริษัท สินชัย
กาญจน์ปิโตรเลียม
จากัด

300

เสนอราคาตาสุด

5,000

5,000

วิธี
บริษัท สินชัย
เฉพาะเจาะจง กาญจน์
ปิโตรเลียม
จากัด
วิธี
บริษัท สุรินทร์
เฉพาะเจาะจง กรีนพริ้น จากัด

5,000

บริษัท สุรินทร์กรี
นพริ้น จากัด

5,000

เสนอราคาตาสุด

11

จัดซื้อวัสดุ จานวน 8 รายการ

2,000

2,000

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะจง

2,000

ร้านรวมวิทยา

2,000

12

จ้างเหมาจัดทา ทาเนียบ
บุคลากร ป้ายไวนิล และป้าย
สติกเกอร์ จานวน 7 รายการ

๑๖,๘๑๐

๑๖,๘๑๐

วิธี
บริษัท สุรินทร์
เฉพาะเจาะจง กรีนพริ้น จากัด

๑๖,๘๑๐

บริษัท สุรินทร์กรี
นพริ้น จากัด

๑๖,๘๑๐

13

ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 2 รายการ

680

680

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะจง

680

14

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ประจาเดือนธันวาคม 2563
จานวน 610.410 ลิตร

15,000

15,000

วิธี
ธนาคาร
เฉพาะเจาะจง กรุงไทย จากัด
(มหาชน)

15,000

ร้านรวมวิทยา
ธนาคาร กรุงไทย
จากัด (มหาชน)

ใบสังซื้อเลขที
18/2564 วันที 3
ธันวาคม 2563
ใบสังจ้าง เลขที
19/2564 วันที 3
ธันวาคม 2563

ใบสังซื้อเลขที
20/2564 วันที 9
ธันวาคม 2563

ใบสังจ้างเลขที
21/2564 วันที
14 ธันวาคม 2563
เสนอราคาตาสุด
ใบสังซื้อเลขที
22/2564 วันที 14
ธันวาคม 2563
เสนอราคาตาสุด
ใบสังจ้างเลขที
23/2564 วันที
15 ธันวาคม 2563

680

เสนอราคาตาสุด

15,000

เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อเลขที
24/2564 วันที
16 ธันวาคม 2563
19 ธันวาคม 2563
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15

ซื้อวัสดุ จานวน 19 รายการ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะจง

๑๐,๐๐๐

ร้านรวมวิทยา

๑๐,๐๐๐

เสนอราคาตาสุด

16

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 5 รายการ

125,000

125,000

วิธี
บริษัท พลาย
เฉพาะเจาะจง ซิสเตมส์ จากัด

125,000

บริษัท พลาย
ซิสเตมส์ จากัด

125,000

เสนอราคาตาสุด

17

จ้างเหมาจัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุม
จานวน 40 ชุด
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
รูปเล่มเอกสารประกอบการ
ประชุม จานวน 40 เล่ม
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 4 รายการ

1,000

1,000

วิธี
ร้านนิวก๊อปปี้
เฉพาะเจาะจง

1,000

ร้านนิวก๊อปปี้

1,000

เสนอราคาตาสุด

20

จัดซื้อวัสดุ จานวน 11 รายการ

1,250

21

จัดซื้อเครืองไทยธรรม
จานวน 9 ชุด

3,150

3,150

22

จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการ ขนาด
200 x 300 เซนติเมตร
จานวน 1 ป้าย

600

600

18
19

3,000

3,000

วิธี
ร้านปริ้นซ์
เฉพาะเจาะจง

3,000

ร้านปริ้นซ์

3,000

เสนอราคาตาสุด

2,600

2,600

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะจง

2,600

ร้านรวมวิทยา

2,600

เสนอราคาตาสุด

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะจง

1,250

ร้านรวมวิทยา

1,250

เสนอราคาตาสุด

วิธี
ร้านตั้งย่ง
เฉพาะเจาะจง จิงฮวด

3,150

ร้านตั้งย่งจิงฮวด

3,150

เสนอราคาตาสุด

วิธี
บริษัท สุรินทร์
เฉพาะเจาะจง กรีนพริ้น จากัด

600

บริษัท สุรินทร์กรี
นพริ้น จากัด

600

เสนอราคาตาสุด

1,250

รวมทั้งสิ้น

198,550.- บาท

ใบสังซื้อเลขที
๒5/๒๕๖๔
วันที ๒๑ ธันวาคม
๒๕๖๓
ใบสังซื้อ เลขที
26/2564 ลงวันที
23 ธันวาคม 2563
ใบสังจ้างเลขที
27/2564 วันที 27
ธันวาคม 2563
ใบสังจ้างเลขที
28/2564 วันที 28
ธันวาคม 2563
ใบสังซื้อเลขที
29/2564 วันที 28
ธันวาคม 2563
ใบสังซื้อเลขที
30/2564 วันที 29
ธันวาคม 2563
ใบสังซื้อเลขที
31/2564 วันที 29
ธันวาคม 2563
ใบสังจ้างเลขที
32/2564 วันที
29 ธันวาคม 2563

สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อันดับ

รายชื่อจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีการ
จัดซื้อจัด
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาจัดซื้อ
จัดจ้าง

1

จ้างเหมาจัดทาเล่มรายงานการ
ปฏิบัติงาน ประจาเดือนธันวาคม
2563 จานวน 2 เล่ม

350

350

วิธี
ร้านฉันท์พิมพ์
เฉพาะเจาะ
จง

350

ร้านฉันท์พิมพ์

350

2

จัดซื้อน้าดืมสาหรับผูม้ าติดต่อ
ราชการ ประจาเดือนมกราคม
2564
จานวน 26 ถัง

390

390

วิธี
ห้างหุ้นส่วนจากัด
เฉพาะเจาะ โชติพัฒน์
จง
วอเตอร์แอนด์
แบรนดิ้ง

390

ห้างหุ้นส่วนจากัด
โชติพัฒน์
วอเตอร์แอนด์
แบรนดิ้ง

390

3

จ้างเหมาจัดทาตรายางของกลุ่ม
พิธีการศพทีได้รับพระราชทาน
จานวน 5 รายการ

2,085

2,085

วิธี
ร้านสุรินทร์
เฉพาะเจาะ ก็อปปี้ไลฟ์
จง

2,085

ร้านสุรินทร์
ก็อปปี้ไลฟ์

2,085

4

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 11 รายการ

1,000

1,000

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง

1,000

ร้านรวมวิทยา

1,000

เหตุผลที่ได้รับ เลขที่และวันที่
การคัดเลือก ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
สัญญา
เสนอราคาตาสุด ใบสังจ้าง เลขที
33/2564
ลงวันที 4
มกราคม
2564
เสนอราคาตาสุด ใบสังซื้อเลขที
34/2564
วันที 4
มกราคม
2564
เสนอราคาตาสุด ใบสังจ้างเลขที
35/2564
วันที
5 มกราคม
2564
เสนอราคาตาสุด ใบสังซื้อเลขที
36/2564
วันที
6 มกราคม
2564

สขร.1
5

จ้างเหมาจัดทาตรายาง
จานวน 2 รายการ

2,700

2,700

วิธี
ร้านสุรินทร์
เฉพาะเจาะ ก็อปปี้ไลฟ์
จง

2,700

ร้านสุรินทร์
ก็อปปี้ไลฟ์

2,700

6

จ้างเหมาจัดสัดส่วนพื้นที ของ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สุรินทร์ พร้อมติดสติกเกอร์

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

วิธี
ร้านรวมช่าง
เฉพาะเจาะ อลูมิเนียม
จง

๕๐,๐๐๐

ร้านรวมช่าง
อลูมิเนียม

๕๐,๐๐๐

7

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 1 รายการ

1,150

1,150

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง

1,150

ร้านรวมวิทยา

1,150

8

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 6 รายการ

1,925

1,925

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง

1,925

ร้านรวมวิทยา

1,925

9

จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการ
ขนาด 200 x 300 เซนติเมตร
จานวน 1 ป้าย

๑๖,๘๑๐

๑๖,๘๑๐

วิธี
บริษัท สุรินทร์
เฉพาะเจาะ กรีนพริ้น จากัด
จง

๑๖,๘๑๐

บริษัท สุรินทร์
กรีนพริ้น จากัด

๑๖,๘๑๐

10

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารทีทาการ ๑,๓๗๘,๙๐๐
และสิงก่อสร้างประกอบ สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
จานวน 1 งาน

๑,๓๗๘,๙๐๐

วิธปี ระกวด กับห้างหุ้นส่วนจากัด ๑,๓๗๘,๙๐๐ กับห้างหุ้นส่วนจากัด
ราคาอิเล็ก พี แอนด์ ที บุญธนา
พี แอนด์ ที บุญธนา
ทรอนิกส์ กานต์
กานต์
e-bidding

๑,๓๗๘,๙๐๐

เสนอราคาตาสุด ใบสังจ้างเลขที
37/2564
วันที 6
มกราคม
2564
เสนอราคาตาสุด ใบสังจ้างเลขที
๓8/๒๕๖๔
วันที ๖
มกราคม
๒๕๖๔
เสนอราคาตาสุด ใบสังซื้อเลขที
39/2564
วันที 14
มกราคม
2564
เสนอราคาตาสุด ใบสังซื้อเลขที
40/2564
วันที 12
มกราคม
2564
เสนอราคาตาสุด ใบสังจ้างเลขที
41/2564
วันที 15
ธันวาคม
2563
เสนอราคาตาสุด สัญญาเลขที
42 /2564
ลงวันที 15
มกราคม
2564

สขร.1
11
12

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ประจาเดือนธันวาคม 2563
จานวน 89.976 ลิตร
จัดซื้อวัสดุ จานวน 69 รายการ

3,000

3,000

33,562

33,562

วิธี
ธนาคาร กรุงไทย
เฉพาะเจาะ จากัด (มหาชน)
จง
วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง

3,000

ธนาคาร กรุงไทย
จากัด (มหาชน)

3,000

เสนอราคาตาสุด 19 มกราคม
2564

33,562

ร้านรวมวิทยา

33,562

เสนอราคาตาสุด

รวมทั้งสิ้น

1,491,872.- บาท

ใบสังซื้อเลขที
43/2564
วันที
25 มกราคม
2564

สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อันดับ

รายชื่อจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

1

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ของสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 จานวน 9.96 ลิตร
จัดซื้อน้าดืมสาหรับผูม้ าติดต่อ
ราชการ กลุ่มพิธีการศพทีได้รับ
พระราชทาน ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2564
จานวน 19 ถัง

250

250

285

285

3

จัดซื้อน้าดืมสาหรับผูม้ าติดต่อ
ราชการ ประจาเดือนกุมภาพันธ์
2564
จานวน 29 ถัง

435

435

4

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 4 รายการ

1,200

1,200

2

วิธีการ
จัดซื้อจัด
จ้าง
วิธี
เฉพาะเจาะ
จง
วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล ศรีเจริญพาณิช
จังหวัดสุรินทร์
ห้างหุ้นส่วนจากัด
โชติพัฒน์
วอเตอร์แอนด์
แบรนดิ้ง

250
285

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล ศรีเจริญพาณิช
จังหวัดสุรินทร์
ห้างหุ้นส่วนจากัด
โชติพัฒน์
วอเตอร์แอนด์
แบรนดิ้ง

250
285

เหตุผลที่ได้รับ เลขที่และวันที่ของ
การคัดเลือก สัญญาหรือข้อตกลงใน
สัญญา
เสนอราคาตาสุด
ใบสังซื้อเลขที
44/2564 วันที
1 กุมภาพันธ์ 2564
เสนอราคาตาสุด
ใบสังซื้อเลขที
45/2564 วันที
1 กุมภาพันธ์ 2564

วิธี
ห้างหุ้นส่วนจากัด
เฉพาะเจาะ โชติพัฒน์
จง
วอเตอร์แอนด์
แบรนดิ้ง

435

ห้างหุ้นส่วนจากัด
โชติพัฒน์
วอเตอร์แอนด์
แบรนดิ้ง

435

เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อเลขที
46/2564 วันที
1 กุมภาพันธ์ 2564

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง

1,200

ร้านรวมวิทยา

1,200

เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อเลขที
47/2564 วันที
2 กุมภาพันธ์ 2564

สขร.1
5

ชื้อวัสดุ จานวน 25 รายการ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง

๑๐,๐๐๐

ร้านรวมวิทยา

๑๐,๐๐๐ เสนอราคาตาสุด

6

จ้างเหมาจัดทาตรายาง
จานวน 7 รายการ

1,680

1,680

1,680

เสนอราคาตาสุด

จ้างเหมาจัดทาเล่มรายงานการ
ปฏิบัติงาน ประจาเดือนมกราคม
2564 จานวน 2 เล่ม
จัดซื้อน้าดืมสาหรับผูม้ าติดต่อ
ราชการ กลุ่มพิธีการศพทีได้รับ
พระราชทาน ประจาเดือนมกราคม
2564
จานวน 15 ถัง
จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการ ขนาด
1.00 x 0.50 เมตร จานวน 4 ป้าย

275

275

ร้านคชสาร
โปรดักชัน มีเดีย
เฮ้าส์ แอนด์ สตูดิโอ
สุรินทร์
ร้านฉันท์พิมพ์

1,680

7

275

เสนอราคาตาสุด

225

225

วิธี
ร้านคชสาร
เฉพาะเจาะ โปรดักชัน มีเดีย
จง
เฮ้าส์ แอนด์ สตูดิโอ
สุรินทร์
วิธี
ร้านฉันท์พิมพ์
เฉพาะเจาะ
จง
วิธี
ห้างหุ้นส่วนจากัด
เฉพาะเจาะ โชติพัฒน์
จง
วอเตอร์แอนด์
แบรนดิ้ง

225

ห้างหุ้นส่วนจากัด
โชติพัฒน์
วอเตอร์แอนด์
แบรนดิ้ง

225

เสนอราคาตาสุด

600

600

วิธี
ร้าน ทีพี ไตรรงค์
เฉพาะเจาะ อาร์ตเวิรค์
จง

600

ร้าน ทีพี ไตรรงค์
อาร์ตเวิรค์

600

เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้างเลขที
52/2564 วันที
8 มีนาคม 2564

10

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 4 รายการ

1,000

1,000

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง

1,000

ร้านรวมวิทยา

1,000

เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อเลขที
53/2564 วันที 11
กุมภาพันธ์ 2564

11

จ้างเหมาจัดทาสือสาหรับโครงการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
ภารกิจพิธีการศพทีได้รับ
พระราชทาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 3 รายการ

๑๖,๒๐๐

๑๖,๒๐๐

วิธี
บริษัท สุรินทร์
เฉพาะเจาะ กรีนพริ้น จากัด
จง

๑๖,๒๐๐

บริษัท สุรินทร์
กรีนพริ้น จากัด

๑๖,๒๐๐ เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้างเลขที
๕4/๒๕๖๔
วันที ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

8

9

275

ใบสังซื้อเลขที
๔8/๒๕๖๔
วันที ๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔
ใบสังจ้างเลขที
49/2564 วันที
3 กุมภาพันธ์ 2564
ใบสังจ้างเลขที
50/2564 วันที
3 กุมภาพันธ์ 2564
ใบสังซื้อเลขที
51/2564 วันที
4 มกราคม 2564

สขร.1
12

จ้างเหมาเย็บผ้าคลุมเครืองเกียรติยศ
ประกอบศพ
จานวน 14 ผืน

1,920

1,920

วิธี
นางสุระณี
เฉพาะเจาะ ดีด้วยใจ
จง

1,920

นางสุระณี
ดีด้วยใจ

1,920

เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้างเลขที
55/2564 วันที
15 กุมภาพันธ์
2564
ใบสังซื้อเลขที
56/๒๕๖๔ วันที
๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔
ใบสังจ้างเลขที
57/2564 วันที
16 กุมภาพันธ์
2564

13

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง

๖,๕๐๐

ร้านรวมวิทยา

๖,๕๐๐

เสนอราคาตาสุด

14

จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการ
ขนาด 2 x 4 เมตร
จานวน 1 ป้าย

800

800

วิธี
ร้าน ทีพี ไตรรงค์
เฉพาะเจาะ อาร์ตเวิรค์
จง

800

ร้าน ทีพี ไตรรงค์
อาร์ตเวิรค์

800

เสนอราคาตาสุด

15

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 6 รายการ

925

925

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง

925

ร้านรวมวิทยา

925

เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้างเลขที
58/2564 วันที
16 กุมภาพันธ์
2564

16

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 6 รายการ

925

925

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง

925

ร้านรวมวิทยา

925

เสนอราคาตาสุด

17

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือน
มกราคม 2564
จานวน 144.933 ลิตร

3,700

3,700

วิธี
ธนาคาร กรุงไทย
เฉพาะเจาะ จากัด (มหาชน)
จง

3,700

ธนาคาร กรุงไทย
จากัด (มหาชน)

3,700

เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อเลขที
59/2564 วันที
16 กุมภาพันธ์
2564
17 กุมภาพันธ์
2564

สขร.1
18

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 2 รายการ

1,000

1,000

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง

1,000

ร้านรวมวิทยา

1,000

เสนอราคาตาสุด

ใบสังซื้อเลขที
60/2564 วันที
19 กุมภาพันธ์
2564
เสนอราคาตาสุด
ใบสังซื้อเลขที
61/2564 วันที 19
กุมภาพันธ์ 2564
เสนอราคาตาสุด
ใบสังจ้างเลขที
62/2564 วันที
19 กุมภาพันธ์
2564
เสนอราคาตาสุด ใบสังซื้อเลขที
63/2564 วันที 19
กุมภาพันธ์ 2564

19

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 7 รายการ

3,000

3,000

3,000

ร้านรวมวิทยา

3,000

20

จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการและป้าย
ประชาสัมพันธ์ จานวน 3 รายการ

3,790

3,790

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง
วิธี
ร้าน ทีพี ไตรรงค์
เฉพาะเจาะ อาร์ตเวิรค์
จง

3,790

ร้าน ทีพี ไตรรงค์
อาร์ตเวิรค์

3,790

21

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 2 รายการ

810

810

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง

810

ร้านรวมวิทยา

810

22

จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการ ขนาด
1.00 x 0.50 เมตร
จานวน 4 ป้าย

200

200

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง

200

ร้านรวมวิทยา

200

เสนอราคาตาสุด

23

จ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับ
โต๊ะหมู่บูชา จานวน 7 ชุด

1,400

1,400

วิธี
ร้าน พวน
เฉพาะเจาะ ดอกไม้สด
จง

1,400

ร้าน พวน
ดอกไม้สด

1,400

เสนอราคาตาสุด

24

จ้างเหมาจัดสถานทีเพือจัดกิจกรรม
ในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนืองในเทศกาลวันมาฆาบูชา
พุทธศักราช 2564
จานวน 1 งาน

4,000

4,000

วิธี
นางสาวศิรินภา
เฉพาะเจาะ รัตนวิชัย
จง

4,000

นางสาวศิรินภา
รัตนวิชัย

4,000

เสนอราคาตาสุด

ใบสังจ้างเลขที
64/2564 วันที
19 กุมภาพันธ์
2564
ใบสังจ้างเลขที
65/2564 วันที
19 กุมภาพันธ์
2564
ใบสังจ้างเลขที
66/2564 วันที
19 กุมภาพันธ์
2564

สขร.1
25

จัดซื้อเครืองไทยธรรม
จานวน 10 ชุด

26

จ้างเหมาจัดสถานที พร้อมตกแต่ง
จานวน 2 แห่ง

3,000

2,๐๐๐

3,000

2,๐๐๐

วิธี
ร้านตั้งย่งจิงฮวด
เฉพาะเจาะ
จง
วิธี
นายพิเชษฐ์
เฉพาะเจาะ แสนไทย
จง

3,000

2,๐๐๐

ร้านตั้งย่งจิงฮวด

3,000

เสนอราคาตาสุด ใบสังซื้อเลขที
67/2564 วันที
19 กุมภาพันธ์
2564

นายพิเชษฐ์
แสนไทย

2,๐๐๐

เสนอราคาตาสุด ใบสังจ้างเลขที
68/๒๕๖๔ วันที
16 กุมภาพันธ์
๒๕๖๔
66,120 - บาท

รวมทั้งสิ้น

สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อันดับ

รายชื่อจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมา
ณ

ราคากลาง

500

500

1

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงดีเซล B7
จานวน 18.182 ลิตร รถตู้เช่า
ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฐ
7760 กรุงเทพมหานคร

2

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงดีเซล B7
จานวน 54.545 ลิตร รถตู้เช่า
ราชการ หมายเลข ทะเบียน 1นก
2394 กรุงเทพมหานคร

1,500

1,500

3

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงดีเซล B7
จานวน 18.450 ลิตร รถตู้เช่า
ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮฐ
7760 กทม.
จ้างเหมาจัดสถานที พร้อมประดับ
ตกแต่ง จานวน 1 งาน

500

500

๕,๐๐0

๕,๐๐0

4

วิธีการ
จัดซื้อจัด
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธี
บริษัท รุ่งเรืองชัย
เฉพาะเจาะ 2014 จากัด
จง

500

วิธี
บริษัท ปตท.น้ามัน
เฉพาะเจาะ และการค้าปลีก
จง
จากัด (มหาชน) สาขา
ที 00662 สถานี
บริการสาขา เพือ
สวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์
วิธี
บริษัท รุ่งเรืองชัย
เฉพาะเจาะ 2014 จากัด
จง

1,500

วิธี
นายพงษ์รัตน์
เฉพาะเจาะ ปัดภัย
จง

๕,๐๐0

500

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
บริษัท รุ่งเรืองชัย
2014 จากัด

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
ได้รับการ สัญญาหรือข้อตกลง
คัดเลือก
ในสัญญา

500

เสนอราคา
ตาสุด

1 มีนาคม 2564

บริษัท ปตท.น้ามัน
และการค้าปลีก
จากัด (มหาชน) สาขา
ที 00662 สถานี
บริการสาขา เพือ
สวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์
บริษัท รุ่งเรืองชัย
2014 จากัด

1,500

เสนอราคา
ตาสุด

1 มีนาคม 2564

500

เสนอราคา
ตาสุด

นายพงษ์รัตน์
ปัดภัย

๕,๐๐0

เสนอราคา
ตาสุด

3 มีนาคม ๒๕๖๔

ใบสังจ้างเลขที
๗0/๒๕๖๔ วันที
๘ มีนาคม ๒๕๖๔

สขร.1
5

6
7

8

9

10

จ้างเหมาจัดทาคลิปวีดีโอรณรงค์
20,000
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจทีถูกต้อง
เกียวกับการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19)ด้วยหลักสาม
มิติ ได้แก่ ศาสนา เศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรม จานวน
๑ งาน
จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการ
600
ขนาด 1.5 x 4 เมตร
จานวน 1 ป้าย
จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการ
1,100
ขนาด 1.25 x 4.00 เมตร และ
ขนาด 1.50 x 4.00 เมตร
จานวน 2 ป้าย
จ้างเหมาบันทึกภาพนิง และ
๓๕,๐๐๐
บันทึกภาพเคลือนไหวพร้อมตัด
ต่อ ในโครงการ วิถีชุมชน คนรักษ์
ช้าง สร้างชือไทย จานวน ๑ งาน
จ้างเหมาจัดทาและเผยแพร่
๑๕,๐๐๐
ประชาสัมพันธ์ผ่านสือต่างๆ
กิจกรรมโครงการวิถีชุมชน คนรักษ์
ช้าง สร้างชือไทย จานวน ๑ งาน
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน ๒๕
๘,๙๖๐
รายการ

20,000

20,000

นางสารวม ดีสม

20,000

เสนอราคา
ตาสุด

ใบสังจ้างเลขที
๗1/๒๕๖๔ วันที
๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ร้าน ทีพี ไตรรงค์
อาร์ตเวิรค์

600

ร้าน ทีพี ไตรรงค์
อาร์ตเวิรค์

600

เสนอราคา
ตาสุด

บริษัท สุรินทร์
กรีนพริ้น จากัด

1,100

บริษัท สุรินทร์
กรีนพริ้น จากัด

1,100

เสนอราคา
ตาสุด

ใบสังซื้อเลขที
72/2564 วันที
8 มีนาคม 2564
ใบสังจ้างเลขที
73/2564 วันที
9 มีนาคม 2564

๓๕,๐๐๐

วิธี
นายกฤษดากร
เฉพาะเจาะ กีรติธารงค์เจริญ
จง

๓๕,๐๐๐

นายกฤษดากร
กีรติธารงค์เจริญ

๓๕,๐๐๐

เสนอราคา
ตาสุด

ใบสังจ้างเลขที
74/๒๕๖๔ วันที
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕,๐๐๐

วิธี
นางสาวจินดาพร
เฉพาะเจาะ คล้ายคลึง
จง

๑๕,๐๐๐

นางสาวจินดาพร
คล้ายคลึง

๑๕,๐๐๐

เสนอราคา
ตาสุด

ใบสังจ้างเลขที
75/๒๕๖๔ วันที
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๘,๙๖๐

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง

๘,๙๖๐

ร้านรวมวิทยา

๘,๙๖๐

เสนอราคา
ตาสุด

ใบสังซื้อเลขที
76/๒๕๖๔ วันที
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

600
1,100

วิธี
นางสารวม ดีสม
เฉพาะเจาะ
จง

วิธี
เฉพาะเจาะ
จง
วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

สขร.1
11

12

13

14
15

จ้างเหมาจัดสถานที พร้อมเวที
และเครืองเสียง ในโครงการ วิถี
ชุมชน คนรักษ์ช้าง สร้างชือไทย
ระหว่างวันที ๑๓ - ๑๔ มีนาคม
๒๕๖๔ ณ ชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบบ้านหนองบัว ตาบลกระ
โพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
จานวน 1 งาน
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง โดยใช้บัตร
เติมน้ามันรถราชการ (Fleet
Card) ประจาเดือนกุมภาพันธ์
2564 ของกลุ่มพิธีการศพที
ได้รับพระราชทาน

๑๗๒,๐๐๐

๑๗๒,๐๐๐

วิธี
นายศุภชัย
เฉพาะเจาะ คูณสว่าง
จง

๑๗๒,๐๐๐ นายศุภชัย
คูณสว่าง

๑๗๒,๐๐๐ เสนอราคา
ตาสุด

ใบสังจ้างเลขที
77/๒๕๖๔ วันที
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

12,900

12,900

วิธี
ธนาคาร กรุงไทย
เฉพาะเจาะ จากัด (มหาชน)
จง

12,900

ธนาคาร กรุงไทย
จากัด (มหาชน)

12,900

เสนอราคา
ตาสุด

12 มีนาคม 2564

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง โดยใช้บัตร
2,300
เติมน้ามันรถราชการ (Fleet Card)
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์
จัดซื้อหมึกพิมพ์เครืองพิมพ์สี ๑ ชุด 8,280
จานวน ๔ ตลับ

2,300

วิธี
ธนาคาร กรุงไทย
เฉพาะเจาะ จากัด (มหาชน)
จง

2,300

ธนาคาร กรุงไทย
จากัด (มหาชน)

2,300

เสนอราคา
ตาสุด

12 มีนาคม 2564

8,280

8,280

บริษัท พลาย
ซิสเตมส์ จากัด

8,280

เสนอราคา
ตาสุด

จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 3
รายการ

2,800

วิธี
บริษัท พลาย
เฉพาะเจาะ ซิสเตมส์ จากัด
จง
วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง

2,800

ร้านรวมวิทยา

2,800

เสนอราคา
ตาสุด

ใบสังซื้อเลขที
78/2564 วันที
26 มีนาคม 2564
ใบสังซื้อเลขที
79/2564 วันที
29 มีนาคม 2564

2,800

รวมทั้งสิ้น

286,440.- บาท

สขร.1

สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อันดับ

รายชื่อจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 3 รายการ

วงเงิน
ราคากลาง
งบประมาณ
1,000

1,000

วิธีการ
จัดซื้อจัด
จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธี
ร้านรวมวิทยา
เฉพาะเจาะ
จง

1,000

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง
ร้านรวมวิทยา

วิธี
เฉพาะเจาะ
จง
วิธี
เฉพาะเจาะ
จง
วิธี
เฉพาะเจาะ
จง
วิธี
เฉพาะเจาะ
จง

1,000

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
ได้รับการ สัญญาหรือข้อตกลง
คัดเลือก
ในสัญญา
เสนอราคา
ตาสุด
เสนอราคา
ตาสุด
เสนอราคา
ตาสุด
เสนอราคา
ตาสุด
เสนอราคา
ตาสุด

รวมทั้งสิ้น

1,000.- บาท

ใบสังซื้อเลขที
80/2564
วันที 1 เมษายน
2564

