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แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 จ้างเหมาบริการ ทํางาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จํานวน 1 ราย
2 จ้างเหมาบริการ ทํางาน
พนักงานขับรถยนต์ราชการ
จํานวน 1 ราย
3 จ้างเหมาบริการ ทํางานพนักงาน
พนักงานทําความสะอาดสถานที่
ราชการ จํานวน 1 ราย
4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจําเดือน พฤษภาคม 2560
5 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน ฌต 7040
กทม. จํานวน 19 รายการ
6 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(น้ํามันดีเซล) ประจําเดือน พ.ค.2560
จํานวน 4 รายการ
7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม)
จํานวน 2 รายการ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2560

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

9,300.00

9,300.00

ตกลงราคา

นายนิธิศ พูนเกต
9,300.00

นายนิธิศ พูนเกต
9,300.00

จัดจ้างตาม
ความสามารถ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
24/2560
ลว. 31 มี.ค.60

9,000.00

9,000.00

ตกลงราคา

นายสุที มณีงาม
9,000.00

นายสุที มณีงาม
9,000.00

จัดจ้างตาม
ความสามารถ

25/2560
ลว. 31 มี.ค.60

7,000.00

7,000.00

ตกลงราคา

นางสาวบุญเรือน เอี่ยมถวิล
7,000.00

นางสาวบุญเรือน เอี่ยมถวิล
7,000.00

จัดจ้างตาม
ความสามารถ

12/2560
ลว. 27 ธ.ค. 60

3,210.00

3,210.00

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ราชบุรี
ดิจิตอล พริ้นติ้ง

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ราชบุรี
ดิจิตอล พริ้นติ้ง

ราคาตามท้องตลาด

1/2560
ลว. 28 ต.ค. 59

3,210.00
บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี
20,591.05

3,210.00
บจก.โตโยต้าธีรชัยราชบุรี
20,591.05

ราคาตามท้องตลาด

28/2560
ลว.8 พ.ค. 60

20,591.08

20,591.05

ตกลงราคา

6,037.29

6,037.29

ตกลงราคา

หจก.พลับพลาชัย
6,037.29

หจก.พลับพลาชัย
6,037.29

ราคาตามท้องตลาด

34/2560
ลว. 2 มิ.ย. 60

380.00

380.00

ตกลงราคา

ร้าน สัมพันธ์พานิช
380.00

ร้าน สัมพันธ์พานิช
380.00

ราคาตามท้องตลาด

รบ 0014.1/605
ลว. 9 พ.ค. 60
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (หนังสือพิมพ์) จํานวน
1 รายการ ประจําเดือน พฤษภาคม 2560
9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ
และ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1
รายการ (งบกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลฯ)
10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ
(งบกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลฯ)
11 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(น้ํามันดีเซล) ประจําเดือน พฤษภาคม
2560 จํานวน 4 รายการ
(งบกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลฯ)
12 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(น้ํามันดีเซล) จํานวน 2 รายการ
(งบตามแนวพระราชดําริ)
13 จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้ารูปเล่มเคลือบ
เงาปก จํานวน 10 เล่ม (งบโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพฯ)
14 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 5 รายการ
(งบโครงการชุมชนต้นแบบจัดการขยะฯ)
15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ
(งบโครงการชุมชนต้นแบบจัดการขยะฯ)
16 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ
(งบโครงการชุมชนต้นแบบจัดการขยะฯ)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/563
ลว. 1 พ.ค.60
ราคาตามท้องตลาด
31/2560
ลว.18 พ.ค. 60

310.00

310.00

ตกลงราคา

14,460.00

14,460.00

ตกลงราคา

นางเพ็ญศิริ การณราช
310.00
ร้าน บงกช
14,460.00

นางเพ็ญศิริ การณราช
310.00
ร้าน บงกช
14,460.00

10,380.00

10,380.00

ตกลงราคา

30/2560
ลว. 18 พ.ค.60

5,382.54

ตกลงราคา

ร้าน เอส.แอล.พริ้นติ้งแอนด์
แอนด์เซอร์วิส
10,380.00
หจก.พลับพลาชัย
5,382.54

ราคาตามท้องตลาด

5,382.54

ร้าน เอส.แอล.พริ้นติ้งแอนด์
แอนด์เซอร์วิส
10,380.00
หจก.พลับพลาชัย
5,382.54

ราคาตามท้องตลาด

33/2560
ลว. 2 มิ.ย.60

2,000.00

2,000.00

ตกลงราคา

หจก.พลับพลาชัย
2,000.00

หจก.พลับพลาชัย
2,000.00

ราคาตามท้องตลาด

รบ 0014.1/599
ลว. 8 พ.ค. 60

1,000.00

1,000.00

ตกลงราคา

ร้าน บงกช
1,000.00

ร้าน บงกช
1,000.00

ราคาตามท้องตลาด

รบ 0014.1/612
ลว. 15 พ.ค. 60

6,460.00

6,460.00

ตกลงราคา

2,400.00

ตกลงราคา

1,770.00

1,770.00

ตกลงราคา

ร้าน ทรัพย์ตะวัน
6,460.00
ร้าน บงกช
2,400.00
ร้าน เจ๊แอ๊ด
1,770.00

ราคาตามท้องตลาด

2,400.00

ร้าน ทรัพย์ตะวัน
6,460.00
ร้าน บงกช
2,400.00
ร้าน เจ๊แอ๊ด
1,770.00

รบ 0014.1/636
ลว. 26 พ.ค.60
รบ 0014.1/613
ลว. 15 พ.ค. 60
รบ 0014.1/718
ลว. 30 พ.ค. 60

ราคาตามท้องตลาด
ราคาตามท้องตลาด

3

ลําดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

3,272.10
17 จัดซัอวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(น้ํามันดีเซล) ประจําเดือน พฤษภาคม
2560 (งบโครงการชุมชนต้นแบบฯ)
18 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 12,000.00
จํานวน 1 ราย
(งบโครงการชุมชนต้นแบบจัดการขยะฯ)

3,272.10

ตกลงราคา

หจก.พลับพลาชัย
3,272.10

หจก.พลับพลาชัย
3,272.10

12,000.00

ตกลงราคา

นายศิรคม ศรศิลป์
12,000.00

นายศิรคม ศรศิลป์
12,000.00

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

หมายเหตุ กรุณาส่งรายงานให้จังหวัด ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
โดยส่งมาที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดราชบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี หรือทางโทรสาร. 0 3232 2567

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/570
ลว. 2 พ.ค.60
จัดจ้างตาม
ความสามารถ

7/2560
ลว. 15 พ.ย. 60

