แบ
สรุ ปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2561
สำนักงำนสิ่ งแวดล้อมภำคที่ 14 (สุ รำษฎร์ธำนี) สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
ที่ งำนที่จดั ซื้อหรื อจัดจ้ำง (รำคำกลำง)/บำท
1 ซื้ อน้ ำมันดีเซล

3,000.00

วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
ผูเ้ สนอรำคำและรำคที่เสนอ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เฉพำะเจำะจง

โดยสังเขป

บริ ษทั ปิ โตเลี่ยมไทยคอ

บริ ษทั ปิ โตเลี่ยมไทยคอ

มีรำยละเอียดถูกต้อง

ปอเรชัน่ จำกัด

ปอเรชัน่ จำกัด

ครบถ้วนและไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 2,850.00 บำท เป็ นเงิน 2,850.00 บำท

วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

2 ซื้ อน้ ำมันประจำเดือน
เมษำยน 2561

20,000.00

เฉพำะเจำะจง

จะต้องเบิกจ่ำย

มีรำยละเอียดถูกต้อง

ในเดือน พฤษภำคม 2561

ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

3 ซื้ อวัสดุอื่น ๆ (น้ ำแข็ง)

1,200.00

เฉพำะเจำะจง

นำยขจรยุทธ อัจจิกุล

นำยขจรยุทธ อัจจิกุล

มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 1,200.00 บำท เป็ นเงิน 1,200.00 บำท

วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

4 ซื้ อวัสดุอื่น ๆ (น้ ำแข็ง)

150.00

เฉพำะเจำะจง

นำยขจรยุทธ อัจจิกุล

นำยขจรยุทธ อัจจิกุล

มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 150.00 บำท

เป็ นเงิน 150.00 บำท

วงเงินงบประมำณที่

ได้รับควำมเห็นชอบ
2
วงเงินงบประมำณ

ลำดับ
ที่

วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง

งำนที่จดั ซื้อหรื อจัดจ้ำง (รำคำกลำง)/บำท

5 ซื้ อวัสดุวิทยำศำสตร์

1,284.00

เหตุผลที่คดั เลือก
ผูเ้ สนอรำคำและรำคที่เสนอ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เฉพำะเจำะจง

บริ ษทั โสภณแลป

บริ ษทั โสภณแลป

โดยสังเขป
มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 1,284.00 บำท

เป็ นเงิน 500.00 บำท

วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

6 ซื้ อวัสดุอื่น ๆ (น้ ำแข็ง)

300.00

เฉพำะเจำะจง

นำยขจรยุทธ อัจจิกุล

นำยขจรยุทธ อัจจิกุล

มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 300.00 บำท

เป็ นเงิน 300.00 บำท

วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

7 ซื้ อวัสดุสำนักงำน

11,400.00

เฉพำะเจำะจง

บริ ษทั สยำมพี.พี.ซี

บริ ษทั สยำมพี.พี.ซี

มีรำยละเอียดถูกต้อง

ออโตเมชัน่ จำกัด

ออโตเมชัน่ จำกัด

ครบถ้วนและไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 11,400.00 บำท เป็ นเงิน 11,400.00 บำท

วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

8 ซื้ อวัสดุสำนักงำน

9,950.00

เฉพำะเจำะจง

บริ ษทั สยำมพี.พี.ซี

บริ ษทั สยำมพี.พี.ซี

มีรำยละเอียดถูกต้อง

ออโตเมชัน่ จำกัด

ออโตเมชัน่ จำกัด

ครบถ้วนและไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 9,950.00 บำท

เป็ นเงิน 9,950.00 บำท

วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

9 ซื้ อวัสดุยำนพำหนะ

10,000.00

เฉพำะเจำะจง

หจก.เยีย่ มยงค์กำรยำง

หจก.เยีย่ มยงค์กำรยำง

มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 10,000.00 บำท เป็ นเงิน 10,000.00 บำท

วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

3
วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
ที่ งำนที่จดั ซื้อหรื อจัดจ้ำง (รำคำกลำง)/บำท
10 จ้ำงเหมำบริ กำร
ซ่อมเครื่ องปรับอำกำศ

4,050.00

วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง
ผูเ้ สนอรำคำและรำคที่เสนอ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เฉพำะเจำะจง

ส.เจริ ญอิเลคทริ ค
รำคำที่เสนอ 4,050.00 บำท

11 จ้ำงซ่ อมเครื่ องวัดเสี ยง

58,850.00

เฉพำะเจำะจง

บริ ษทั เอส.พี.โซนิค จำกัด
รำคำที่เสนอ 58,850.00 บำท

12 จ้ำงบริ กำรรถกระบะ

7,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำยพงค์พิสุทธิ์ สัญญำธิ กุล
รำคำที่เสนอ 7,000.00 บำท

13 จ้ำงบริ กำรล้ำงเครื่ อง
แก้ว

6,000.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวกุศล ผำสุ กรรม
รำคำที่เสนอ 6,000.00 บำท

14 จ้ำงเหมำบริ กำร
เรื อเก็บตัวอย่ำงน้ ำ

5,600.00

เฉพำะเจำะจง

นำยขจรยุทธ อัจจิกุล
รำคำที่เสนอ 5,600.00 บำท

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป

มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
เป็ นเงิน 4,050.00 บำท
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
บริ ษทั เอส.พี.โซนิค จำกัด
มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
เป็ นเงิน 58,850.00 บำท
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
นำยพงค์พิสุทธิ์ สัญญำธิ กุล มีรำยละเอียดถูกต้อง
เป็ นเงิน 7,000.00 บำท
ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
นำงสำวกุศล ผำสุ กรรม
มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
เป็ นเงิน 6,000.00 บำท
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
นำยขจรยุทธ อัจจิกุล
มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
เป็ นเงิน 5,600.00 บำท
วงเงินงบประมำณที่

ได้รับควำมเห็นชอบ
4
ลำดับ
วงเงินงบประมำณ
ที่ งำนที่จดั ซื้อหรื อจัดจ้ำง (รำคำกลำง)/บำท
15 จ้ำงบริ กำร
ผูช้ ่วยเก็บตัวอย่ำงน้ ำ

5,580.00

วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง
ผูเ้ สนอรำคำและรำคที่เสนอ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
เฉพำะเจำะจง

นำยขจรยุทธ อัจจิกุล
รำคำที่เสนอ 5,580..00 บำท

16 จ้ำงขนตัวอย่ำงน้ ำ

6,900.00

เฉพำะเจำะจง

นำยขจรยุทธ อัจจิกุล
รำคำที่เสนอ 6,900.00 บำท

17 จ้ำงซ่ อมเครื่ อง
คอมพิวเตอร์

1,470.00

เฉพำะเจำะจง

บริ ษทั สปิ ริ ตไอที จำกัด
รำคำที่เสนอ 1,470.00 บำท

18 จ้ำงขนส่ งตัวอย่ำงน้ ำ

800.00

เฉพำะเจำะจง

นำยขจรยุทธ อัจจิกุล
รำคำที่เสนอ 800.00 บำท

19 จ้ำงตรวจวิเครำะห์น้ ำ

7,222.50

บริ ษทั เอสพี.เอส.คอนซัลติ้ง
เซอร์ วิส จำกัด
รำคำที่เสนอ 7,222.50 บำท

นำยขจรยุทธ อัจจิกุล

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป

มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
รำคำที่เสนอ 5,580.00 บำท วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
นำยขจรยุทธ อัจจิกุล
มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
เป็ นเงิน 6,900.00 บำท
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
บริ ษทั สปิ ริ ตไอที จำกัด
มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
เป็ นเงิน 1,470.00 บำท
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
นำยขจรยุทธ อัจจิกุล
มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
เป็ นเงิน 800.00 บำท
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
บริ ษทั เอสพี.เอส.คอนซัลติ้ง มีรำยละเอียดถูกต้อง
เซอร์วิส จำกัด
ครบถ้วนและไม่เกิน
เป็ นเงิน 7,222.50 บำท
วงเงินงบประมำณที่

ได้รับควำมเห็นชอบ
5
ลำดับ
วงเงินงบประมำณ
ที่ งำนที่จดั ซื้อหรื อจัดจ้ำง (รำคำกลำง)/บำท

วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง
ผูเ้ สนอรำคำและรำคที่เสนอ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

20 จ้ำงซ่ อมตูค้ วบคุม
เปิ ด ปิ ดไฟถนน

1,763.36

เฉพำะเจำะจง

บริ ษทั บีโอ เพำเวอร์ เทค
บริ ษทั บีโอ เพำเวอร์เทค
จำกัด
จำกัด
รำคำที่เสนอ 1,763.36 บำท เป็ นเงิน 1,763.36 บำท

21 จ้ำงตรวจวิเครำะห์
คุณภำพน้ ำ

12,037.50

เฉพำะเจำะจง

บริ ษทั เอ็นไวแล็ปแอนด์
นำยพงค์พิสุทธิ์ สัญญำธิ กุล
คอนซัลแทนด์ จำกัด
รำคำที่เสนอ 12,037.50 บำท เป็ นเงิน 12,037.50 บำท

550.00

เฉพำะเจำะจง

บริ ษทั สปิ ริ ตไอที จำกัด

บริ ษทั สปิ ริ ตไอที จำกัด

รำคำที่เสนอ 550.00 บำท

เป็ นเงิน 550.00 บำท

22 จ้ำงซ่ อมเครื่ อง
คอมพิวเตอร์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป
มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

แบบ สขร. 1

นงำนกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2561

ษฎร์ ธำนี) สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรื อข้อตกลงใน
กำรซื้อหรื อจ้ำง
-

-

-

-

2
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรื อข้อตกลงใน
กำรซื้อหรื อจ้ำง
-

-

-

-

ซ. 53/2561
ลว 25 เมย. 2561

3
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรื อข้อตกลงใน
กำรซื้อหรื อจ้ำง
-

จ.48/2561
ลว 17 เมย. 2561

-

จ.49/2561
ลว 18 เม.ย.2561

-

4
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรื อข้อตกลงใน
กำรซื้อหรื อจ้ำง
-

-

-

-

จ.50/2561
ลว 20 เม.ย.2561

5
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรื อข้อตกลงใน
กำรซื้อหรื อจ้ำง
-

จ.51/2561
ลว 25 เม.ย.2561

-

