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แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
วันที่ 5 เดือน กันยายน 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 สิงหาคม 2560
5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5
รายการ และวัสดุสํานักงาน จํานวน
1 รายการ
6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม)
จํานวน 2 รายการ ประจําเดือน
สิงหาคม 2560
7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (หนังสือพิมพ์) จํานวน
1 รายการ ประจําเดือน สิงหาคม 2560
8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กริ่งไร้สาย)
จํานวน 1 รายการ

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

8,100.00

8,200.00

ตกลงราคา

นายสุที มณีงาม
8,100.00

นายสุที มณีงาม
8,100.00

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
ร้าน บงกช
4,702.00

3,210.00
ร้าน บงกช
4,702.00

ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/1083
ลว. 8 ส.ค. 60

4,702.00

4,702.00

ตกลงราคา

360.00

360.00

ตกลงราคา

ร้าน สัมพันธ์พานิช
360.00

ร้าน สัมพันธ์พานิช
360.00

ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/1168
ลว. 22 ส.ค. 60

310.00

310.00

ตกลงราคา

280.00

280.00

ตกลงราคา

นางเพ็ญศิริ การณราช
310.00
ร้าน เอกกมล
280.00

นางเพ็ญศิริ การณราช
310.00
ร้าน เอกกมล
280.00

ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/1022
ลว. 1 ส.ค. 2560
ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/1175
ลว. 22 ส.ค. 60

2

ลําดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ

2,970.00

2,970.00

ตกลงราคา

980.00

980.00

ตกลงราคา

11 จัดซื้อวัสดุการเกษร (ดิน) จํานวน 1
รายการ (งบปลูกป่าเฉลิมฯ งบจังหวัด)
12 จ้างเหมาเตรียมหลุมและไม้หลัก
จํานวน 1,000 หลุม
(งบปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัด)
13 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และพิธีเปิด
จํานวน 1 งาน
(งบปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัด)
14 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(น้ํามันดีเซล) จํานวน 2 รายการ
(งบเมืองสวยใสไร้มลพิษ)
15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ
(งบเมืองสวยใสไร้มลพิษ)

10,000.00

10,000.00

ตกลงราคา

30,000.00

30,000.00

ตกลงราคา

ร้าน บงกช
2,970.00
ร้าน ธนาพรรณ
980.00
นางสาวสุดา เกิดพร้อม
10,000.00
นางสาวสุดา เกิดพร้อม
30,000.00

ราคาตามท้องตลาด

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ

ร้าน บงกช
2,970.00
ร้าน ธนาพรรณ
980.00
นางสาวสุดา เกิดพร้อม
10,000.00
นางสาวสุดา เกิดพร้อม
30,000.00

10,000.00

10,000.00

ตกลงราคา

นางประภา พรมมิ
10,000.00

นางประภา พรมมิ
10,000.00

ราคาตามท้องตลาด

948.86

948.86

ตกลงราคา

หจก.พลับพลาชัย
948.86

หจก.พลับพลาชัย
948.86

ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/1024
ลว.1 ส.ค. 60

4,550.00

4,550.00

ตกลงราคา

ร้าน บงกช
4,550.00

ร้าน บงกช
4,550.00

ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/1170
ลว. 22 ส.ค. 60

6,368.68

6,368.68

ตกลงราคา

หจก.พลับพลาชัย
6,368.68

หจก.พลับพลาชัย
6,368.68

ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/1021
ลว. 1 ส.ค. 2560

18,560.00

18,560.00

ตกลงราคา

ร้าน เอส.แอล.พริ้นติ้งแอนด์
แอนด์เซอร์วิส
18,560.00

ร้าน เอส.แอล.พริ้นติ้งแอนด์
แอนด์เซอร์วิส
18,560.00

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

16 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(น้ํามันดีเซล) ประจําเดือน สิงหาคม
2560 จํานวน 1 รายการ
(งบกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลฯ)
17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ
(งบกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลฯ)

ราคาตามท้องตลาด
ราคาตามท้องตลาด
ราคาตามท้องตลาด

ราคาตามท้องตลาด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
รบ 0014.1/1075
ลว. 8 ส.ค. 60
รบ 0014.1/1076
ลว. 8 ส.ค. 60
43/2560
ลว. 27 ก.ค. 60
44/2560
ลว. 27 ก.ค. 60
45/2560
ลว. 27 ก.ค. 60

49/2560
ลว. 22 ส.ค. 60
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ลําดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ
และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1 รายการ
(งบกองทุนพัฒนาน้ําบาดาลฯ)
19 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(น้ํามันดีเซล) จํานวน 1 รายการ
(งบพระราชดําริและกิจการฯ)
20 จ้างทําสมุดบันทึก ขนาด A2 จํานวน
40 เล่ม (งบพระราชดําริ)
21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)
จํานวน 1 รายการ (งบพระราชดําริ)

4,840.00

4,840.00

ตกลงราคา

ร้าน บงกช
4,840.00

ร้าน บงกช
4,840.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/1163
ลว. 22 ส.ค. 60

1,429.29

1,429.29

ตกลงราคา

หจก.พลับพลาชัย
1,429.29

หจก.พลับพลาชัย
1,429.29

ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/1020
ลว. 1 ส.ค. 2560

4,000.00

4,000.00

ตกลงราคา

1,960.00

1,960.00

ตกลงราคา

2,944.00

2,944.00

ตกลงราคา

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กระดาษคอมพิวเตอร์)
จํานวน 1 รายการ (งบ คทช.)
24 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(น้ํามันดีเซล) ประจําเดือน ส.ค. 2560
จํานวน 5 รายการ (งบ คทช.)
25 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ
(งบสนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล)
26 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3
รายการ (งบสนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล)

6,325.00

6,325.00

ตกลงราคา

6,665.95

6,665.95

ตกลงราคา

ร้าน บงกช
4,000.00
ร้าน เอส.แอล.พริ้นติ้งแอนด์
แอนด์เซอร์วิส
1,960.00
ร้าน เอส.แอล.พริ้นติ้งแอนด์
แอนด์เซอร์วิส
2,944.00
ร้าน บงกช
6,325.00
หจก.พลับพลาชัย
6,665.95

ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/1025
ลว. 2 ส.ค. 2560
ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/1165
ลว. 22 ส.ค. 60

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ
(งบ คทช.)

ร้าน บงกช
4,000.00
ร้าน เอส.แอล.พริ้นติ้งแอนด์
แอนด์เซอร์วิส
1,960.00
ร้าน เอส.แอล.พริ้นติ้งแอนด์
แอนด์เซอร์วิส
2,944.00
ร้าน บงกช
6,325.00
หจก.พลับพลาชัย
6,665.95

1,400.00

1,400.00

ตกลงราคา

10,578.00

10,578.00

ตกลงราคา

ร้าน บงกช
1,400.00
ร้าน เอส.แอล.พริ้นติ้งแอนด์
แอนด์เซอร์วิส
10,578.00

ร้าน บงกช
1,400.00
ร้าน เอส.แอล.พริ้นติ้งแอนด์
แอนด์เซอร์วิส
10,578.00

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/1182
ลว. 22 ส.ค. 60
ราคาตามท้องตลาด

51/2560
ลว. 22 ส.ค. 60
ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/1040
ลว. 2 ส.ค. 2560

ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/1155
ลว. 21 ส.ค. 60
ราคาตามท้องตลาด
48/2560
ลว. 21 ส.ค. 60

4

ลําดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

27 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ
(งบเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานฯ)

3,180.00

3,180.00

ตกลงราคา

28 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ
(งบเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานฯ)
29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ
(งบทสม. จัดทําฐานข้อมูลและบัตร ทสม.)

2,710.00

2,710.00

ตกลงราคา

4,910.00

4,910.00

ตกลงราคา

30 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ
(งบทสม. จัดทําฐานข้อมูลและบัตร ทสม.)
31 จัดซัอวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(น้ํามันดีเซล) ประจําเดือน สิงหาคม
2560 (งบโครงการชุมชนต้นแบบฯ)
32 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
โครงการ จํานวน 1 ราย
(งบโครงการชุมชนต้นแบบจัดการขยะฯ)

11,170.00

11,170.00

ตกลงราคา

2,510.00

2,510.00

ตกลงราคา

ร้าน เอส.แอล.พริ้นติ้งแอนด์
แอนด์เซอร์วิส
3,180.00
ร้าน บงกช
2,710.00
ร้าน เอส.แอล.พริ้นติ้งแอนด์
แอนด์เซอร์วิส
4,910.00
ร้าน บงกช
11,170.00
หจก.พลับพลาชัย
2,510.00

ร้าน เอส.แอล.พริ้นติ้งแอนด์
แอนด์เซอร์วิส
3,180.00
ร้าน บงกช
2,710.00
ร้าน เอส.แอล.พริ้นติ้งแอนด์
แอนด์เซอร์วิส
4,910.00
ร้าน บงกช
11,170.00
หจก.พลับพลาชัย
2,510.00

12,000.00

12,000.00

ตกลงราคา

นายภาวิต พิบูลแถว
12,000.00

นายภาวิต พิบูลแถว
12,000.00

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

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

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/1154
ลว. 21 ส.ค. 60
ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/0152
ลว. 18 ส.ค. 60
ราคาตามท้องตลาด
52/2560
ลว. 22 ส.ค. 60
ราคาตามท้องตลาด

53/2560
ลว. 22 ส.ค. 60
ราคาตามท้องตลาด รบ 0014.1/1062
ลว. 4 ส.ค. 60
จัดจ้างตาม
ความสามารถ

46/2560
ลว. 1 ส.ค. 60

