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

8,000.00

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 2,441.00 บำท

เป็ นเงิน 2,441.00 บำท

วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

2 ซื้ อน้ ำมันเชื้ อเพลิง
และหล่อลื่น มี.ค. 61

20,000.00

เฉพำะเจำะจง

จะต้องเบิกจ่ำย

มีรำยละเอียดถูกต้อง

ในเดือน เมษำยน 2561

ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

3 ซื้ อวัสดุยำนพำหนะ

3,200.00

เฉพำะเจำะจง

คลังแบตเตอรี่

คลังแบตเตอรี่

มีรำยละเอียดถูกต้อง

รำคำที่เสนอ 3,200.00 บำท

เป็ นเงิน 3,200.00 บำท

ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

4 ซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์

149.00

เฉพำะเจำะจง

บริ ษทั สปิ ริ ตไอที จำกัด

บริ ษทั สปิ ริ ตไอที จำกัด

มีรำยละเอียดถูกต้อง

รำคำที่เสนอ 149.00 บำท

เป็ นเงิน 149.00 บำท

ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่

ได้รับควำมเห็นชอบ
2
วงเงินงบประมำณ

ลำดับ
ที่

วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง

งำนที่จดั ซื้อหรื อจัดจ้ำง (รำคำกลำง)/บำท

5 ซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์

500.00

เหตุผลที่คดั เลือก
ผูเ้ สนอรำคำและรำคที่เสนอ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เฉพำะเจำะจง

โดยสังเขป

บริ ษทั สปิ ริ ตไอที จำกัด

บริ ษทั สปิ ริ ตไอที จำกัด

มีรำยละเอียดถูกต้อง

รำคำที่เสนอ 500.00 บำท

เป็ นเงิน 500.00 บำท

ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

6 ซื้ อวัสดุยำนพำหนะ

3,200.00

เฉพำะเจำะจง

คลังแบตเตอรี่

คลังแบตเตอรี่

มีรำยละเอียดถูกต้อง

รำคำที่เสนอ 3,200.00 บำท

เป็ นเงิน 3,200.00 บำท

ครบถ้วนและไม่เกิน
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

5,500.00

เฉพำะเจำะจง

บริ ษทั สยำมพี.พี.ซี

บริ ษทั สยำมพี.พี.ซี

มีรำยละเอียดถูกต้อง

ออโตเมชัน่ จำกัด

ออโตเมชัน่ จำกัด

ครบถ้วนและไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 5,500.00 บำท

เป็ นเงิน 5,500.00 บำท

วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

9 ซื้ อวัสดุอื่น ๆ

380.00

เฉพำะเจำะจง

ตั้มเทรดดิ้ง
เจริ ญพืชผล

ตั้มเทรดดิ้ง
เจริ ญพืชผล

มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน

รำคำที่เสนอ 380.00 บำท

รำคำที่เสนอ 380.00 บำท

วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

3
วงเงินงบประมำณ
ลำดับ
ที่ งำนที่จดั ซื้อหรื อจัดจ้ำง (รำคำกลำง)/บำท

วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง
ผูเ้ สนอรำคำและรำคที่เสนอ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

10 จ้ำงตรวจวิเครำะห์
ตัวอย่ำงน้ ำ

1,444.50

เฉพำะเจำะจง

11 จ้ำงล้ำงอุปกรณ์
เครื่ องแก้ว

6,000.00

เฉพำะเจำะจง

13,375.00

เฉพำะเจำะจง

13 จ้ำงตรวจเช็ดระยะ
รถยนต์

9,453.99

เฉพำะเจำะจง

14 จ้ำงตรวจเช็ดระยะ
รถยนต์

9,504.81

เฉพำะเจำะจง

12 จ้ำงซ่ อมเครื่ องทำควำม
สะอำดอุปกรณ์
วิทยำศำสตร์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป

บ.เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง
บ.เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง
มีรำยละเอียดถูกต้อง
เซอร์วิส จำกัด
เซอร์วิส จำกัด
ครบถ้วนและไม่เกิน
รำคำที่เสนอ 1,444.50 บำท รำคำที่เสนอ 1,444.50 บำท วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
นำงสำวกุศล ผำสุ กรรม
นำงสำวกุศล ผำสุ กรรม
มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
รำคำที่เสนอ 6,000.00 บำท เป็ นเงิน 6,000.00 บำท
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
มีรำยละเอียดถูกต้อง
รำคำที่เสนอ 13,375.00 บำท เป็ นเงิน 13,375.00 บำท
ครบถ้วนและไม่เกิน
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
บริ ษทั โตโยต้ำสุ รำษฎร์ธำนี บริ ษทั โตโยต้ำสุ รำษฎร์ธำนี มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
รำคำที่เสนอ 9,453.99 บำท เป็ นเงิน 9,453.99 บำท
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
บริ ษทั โตโยต้ำสุ รำษฎร์ธำนี บริ ษทั โตโยต้ำสุ รำษฎร์ธำนี มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
รำคำที่เสนอ 9,504.81 บำท เป็ นเงิน 9,504.81 บำท
วงเงินงบประมำณที่

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

วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง
ผูเ้ สนอรำคำและรำคที่เสนอ ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

15 จ้ำงทำตรำยำง

3,156.50

เฉพำะเจำะจง

16 จ้ำงเหมำรถกระบะ

1,400.00

เฉพำะเจำะจง

17 จ้ำงเหมำรถกระบะ

2,800.00

เฉพำะเจำะจง

ที.พี.ซี ร็อกซ์

ที.พี.ซี ร็อกซ์

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสังเขป

มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
รำคำที่เสนอ 3,156.50 บำท รำคำที่เสนอ 3,156.50 บำท วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
นำยพงค์พิสุทธิ์ สัญญำธิ กุล นำยพงค์พิสุทธิ์ สัญญำธิ กุล มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
รำคำที่เสนอ 1,400.00 บำท เป็ นเงิน 1,400.00 บำท
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ
นำยพงค์พิสุทธิ์ สัญญำธิ กุล นำยพงค์พิสุทธิ์ สัญญำธิ กุล มีรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วนและไม่เกิน
รำคำที่เสนอ 2,800.00 บำท เป็ นเงิน 2,800.00 บำท
วงเงินงบประมำณที่
ได้รับควำมเห็นชอบ

แบบ สขร. 1

นงำนกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2561

ษฎร์ ธำนี) สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรื อข้อตกลงใน
กำรซื้อหรื อจ้ำง
-

-

-

-

2
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรื อข้อตกลงใน
กำรซื้อหรื อจ้ำง
-

-

-

-

-

3
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรื อข้อตกลงใน
กำรซื้อหรื อจ้ำง
-

จ.41/2561
ลว 12 มี.ค. 2561

จ. 43/2561
ลว 20 มี.ค. 2561

จ.42/2561
ลว 19 มี.ค.2561

จ. 33/2561
ลว. 25 ม.ค. 2561

4
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรื อข้อตกลงใน
กำรซื้อหรื อจ้ำง
-

-

-

