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

20,000.00

วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง

เหตุผลที่คดั เลือก
ผูเ้ สนอรำคำและรำคที่เสนอ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เฉพำะเจำะจง

ประจำเดือน ก.พ. 2561

โดยสังเขป

บริ ษทั สุ รำษฏร์ธำนีจงั หวัด

บริ ษทั สุ รำษฏร์ธำนี จงั หวัด

มีรำยละเอียดถูกต้อง

พำณิ ชย์ จำกัด

พำณิ ชย์ จำกัด

ครบถ้วนและไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 8,900.23 บำท

เป็ นเงิน 8,900.23 บำท

วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

2 ซื้ อวัสดอื่น ๆ

2,800.00

เฉพำะเจำะจง

นำยขจรยุทธ อัจจิกุล

นำยขจรยุทธ อัจจิกุล

มีรำยละเอียดถูกต้อง

รำคำที่เสนอ 2,800.00 บำท

เป็ นเงิน 2,800.00 บำท

ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

3 ซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์

7,290.00

เฉพำะเจำะจง

บริ ษทั สปิ ริ ตไอที จำกัด

บริ ษทั สปิ ริ ตไอที จำกัด

มีรำยละเอียดถูกต้อง

รำคำที่เสนอ 7,290.00 บำท

เป็ นเงิน 7,290.00 บำท

ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

4 ซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์

1,250.00 บำท

เฉพำะเจำะจง

บริ ษทั สยำมพี.พี.ซี

บริ ษทั สยำมพี.พี.ซี

มีรำยละเอียดถูกต้อง

ออโตเมชัน่ จำกัด

ออโตเมชัน่ จำกัด

ครบถ้วนและไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 1,250.00 บำท

เป็ นเงิน 1,250.00 บำท

วงเงินงบประมำณที่

ได้รับควำมเห็นชอบ
2
วงเงินงบประมำณ

ลำดับ
ที่

วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง

งำนที่จดั ซื้อหรื อจัดจ้ำง (รำคำกลำง)/บำท

5 ซื้ อวัสดุอื่น ๆ

8,613.50

เหตุผลที่คดั เลือก
ผูเ้ สนอรำคำและรำคที่เสนอ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เฉพำะเจำะจง

โดยสังเขป

บริ ษทั ห้องแลปและ

บริ ษทั ห้องแลปและ

มีรำยละเอียดถูกต้อง

เคมีภณั ฑ์จำกัด

เคมีภณั ฑ์จำกัด

ครบถ้วนและไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 8,163.50 บำท

เป็ นเงิน 8,163.50 บำท

วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

6 ซื้ อวัสดุสำนักงำน

3,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนอุทยั ศิลป์

ร้ำนอุทยั ศิลป์

มีรำยละเอียดถูกต้อง

รำคำที่เสนอ 2,600.00 บำท

เป็ นเงิน 2,600.00 บำท

ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

7 ซื้ อวัสดุสำนักงำน

2,000.00

เฉพำะเจำะจง

บริ ษทั สยำมพี.พี.ซี

บริ ษทั สยำมพี.พี.ซี

มีรำยละเอียดถูกต้อง

ออโตเมชัน่ จำกัด

ออโตเมชัน่ จำกัด

ครบถ้วนและไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 2,000.00 บำท เป็ นเงิน 2,000.00 บำท

วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

8 ซื้ อวัสดุวิทยำศำสตร์

1,615.70

เฉพำะเจำะจง

บริ ษทั ห้องแลปและ

บริ ษทั ห้องแลปและ

มีรำยละเอียดถูกต้อง

เคมีภณั ฑ์จำกัด

เคมีภณั ฑ์จำกัด

ครบถ้วนและไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 1,615.70 บำท เป็ นเงิน 1,615.70 บำท

วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

9 ซื้ อวัสดุสำนักงำน

960.00

เฉพำะเจำะจง

มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 960.00 บำท
วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
ที่ งำนที่จดั ซื้อหรื อจัดจ้ำง (รำคำกลำง)/บำท

วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง

10 จ้ำงเหมำรถกระบะ

2,800.00

เฉพำะเจำะจง

11 จ้ำงล้ำงอุปกรณ์
เครื่ องแก้ว

6,000.00

เฉพำะเจำะจง

12 จ้ำงซ่ อมกล้องวงจรปิ ด

4,177.00

เฉพำะเจำะจง

13 จ้ำงซ่ อมคอมพิวเตอร์

8,700.00

เฉพำะเจำะจง

14 จ้ำงซ่ อมตูบ้ ่มบีโอดี

55,640.00

เฉพำะเจำะจง

เป็ นเงิน 960.00 บำท

วงเงินงบประมำณที่

ได้รับควำมเห็นชอบ
เหตุผลที่คดั เลือก
ผูเ้ สนอรำคำและรำคที่เสนอ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
โดยสังเขป
นำยพงคพิสุทธิ์ สัญญำธิ กุล นำยพงคพิสุทธิ์ สัญญำธิ กุล มีรำยละเอียดถูกต้อง
รำคำที่เสนอ 2,800.00 บำท เป็ นเงิน 2,800.00 บำท
ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
นำงสำวกุศล ผำสุ กรรม
นำงสำวกุศล ผำสุ กรรม
มีรำยละเอียดถูกต้อง
รำคำที่เสนอ 6,000.00 บำท เป็ นเงิน 6,000.00 บำท
ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
บ.อำร์.เอ็ม ซี ฯ จำกัด
บ.อำร์.เอ็ม ซี ฯ จำกัด
มีรำยละเอียดถูกต้อง
รำคำที่เสนอ 4,177.00 บำท เป็ นเงิน 4,177.00 บำท
ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
บริ ษทั สปิ ริ ตไอที จำกัด
บริ ษทั สปิ ริ ตไอที จำกัด
มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
รำคำที่เสนอ 8,700.00 บำท เป็ นเงิน 8,700.00 บำท
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
หจก.อัลตร้ำโคล์คลีนิค
หจก.อัลตร้ำโคล์คลีนิค
มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
รำคำที่เสนอ 55,640.00 บำท เป็ นเงิน 55,640.00 บำท
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

4
ลำดับ
วงเงินงบประมำณ
ที่ งำนที่จดั ซื้อหรื อจัดจ้ำง (รำคำกลำง)/บำท
15 จ้ำงเหมำรถตู ้

16 จ้ำงพิมพ์ประกำศ

วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง
ผูเ้ สนอรำคำและรำคที่เสนอ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

14,400.00

เฉพำะเจำะจง

2,500.00

เฉพำะเจำะจง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป

นำยไพศำล กวมทรัพย์ ฯลฯ นำยไพศำล กวมทรัพย์ ฯลฯ มีรำยละเอียดถูกต้อง
รำคำที่เสนอ 14,400.00 บำท เป็ นเงิน 14,400.00 บำท
ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
หจก.กรี นคอมฟิ วกรำฟฟิ ค หจก.กรี นคอมฟิ วกรำฟฟิ ค มีรำยละเอียดถูกต้อง
รำคำที่เสนอ 2,500.00 บำท เป็ นเงิน 2,500.00 บำท
ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

แบบ สขร. 1

งำนกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2561

ษฎร์ ธำนี) สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรื อข้อตกลงใน
กำรซื้อหรื อจ้ำง
ซ. 35/2561
ลว. ก.พ. 2561

ซ.37/2561
ลว. 8 ก.พ. 2561

2
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรื อข้อตกลงใน
กำรซื้อหรื อจ้ำง
ซ. 39/2561
ลว 28 ก.พ. 2561

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรื อข้อตกลงใน
กำรซื้อหรื อจ้ำง

จ. 36/2561
ลว. 5 ก.พ. 2561

จ.38/2561
ลว. 7 ก.พ. 2561

จ.40/2561
ลว. 7 มี.ค. 2561

4
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรื อข้อตกลงใน
กำรซื้อหรื อจ้ำง
-

-

