แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี (สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำงวงเงินงบประมำณ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
ที่
(รำคำกลำง)
เสนอ
รำคำ
โดยสังเขป ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
1 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั งิ ำนในส่วนอำนวยกำร 10,000.00
10,000.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ นำงอุมำพร คล้ำยเครื่อง นำงอุมำพร คล้ำยเครื่อง จ้ำงตำม
1/2560
ประจำเดือน กรกฎำคม 2560
10,000.00
10,000.00
ควำมเหมำะสม
18 ต.ค. 2559
2 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั งิ ำนในส่วนอำนวยกำร 9,000.00
9,000.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ
นำยบพิตร อยู่จุ้ย
นำยบพิตร อยู่จุ้ย
จ้ำงตำม
2/2560
ประจำเดือน กรกฎำคม 2560
9,000.00
9,000.00
ควำมเหมำะสม
18 ต.ค. 2559
3 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั งิ ำนในส่วนอำนวยกำร 7,000.00
7,000.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ นำยประพจน์ อรุณรัตน์ นำยประพจน์ อรุณรัตน์
จ้ำงตำม
3/2560
ประจำเดือน กรกฎำคม 2560
7,000.00
7,000.00
ควำมเหมำะสม
18 ต.ค. 2559
4 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั งิ ำนในส่วนสิ่งแวดล้อม 15,000.00
จ้ำงตำม
4/2560
15,000.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ นำงสำวณัฐธินี แป้นงำม นำงสำวณัฐธินี แป้นงำม
ประจำเดือน กรกฎำคม 2560
(ลดโลกร้อน) (ลดโลกร้อน)
14,000.00
14,000.00
ควำมเหมำะสม
22 พ.ย.2559
5 เช่ำที่ทำกำรสำนักงำนฯ
19,000.00
19,000.00 เช่ำโดยวิธีตกลงรำคำ นำงประชิด พฤทธิสำริกร นำงประชิด พฤทธิสำริกร รำคำเหมำะสม
ช. 01/2560
ประจำเดือน กรกฎำคม 2560
19,000.00
19,000.00
18 ต.ค. 2559
6 ค่ำเปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถยนต์ 4,120.00
4,120.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ
อู่ณรงค์กำรช่ำง
อู่ณรงค์กำรช่ำง
รำคำเหมำะสม
รำชกำร (ฌต 7083 กทม.)
4,120.00
4,120.00
25 ก.ค.2560
7 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร
260.00
260.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ
ร้ำนฟลุ๊คก๊อปปี้
ร้ำนฟลุ๊คก๊อปปี้
ร้ำนประจำ
ประจำเดือน กรกฎำคม 2560
260.00
260.00
3 ส.ค. 2560
8 ค่ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4,189.30
4,189.30 ซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์พำณิชย์สิงห์บุรห้ี ำงหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์พำณิชย์สิงห์บุรี รำคำเหมำะสม
ประจำเดือน กรกฎำคม 2560
4,189.30
4,189.30
1 ส.ค. 2560
9 ค่ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
6,622.92
6,622.92 ซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์พำณิชย์สิงห์บุรห้ี ำงหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์พำณิชย์สิงห์บุรี รำคำเหมำะสม
ประจำเดือน กรกฎำคม 2560
(ลดโลกร้อน) (ลดโลกร้อน)
6,692.92
6,692.92
3 ส.ค. 2560
10 ค่ำวัสดุเพื่อใช้ในกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนฯ
4,100.00
4,100.00 ซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ
ร้ำนดินสอ
ร้ำนดินสอ
ร้ำนประจำ
จำนวน 4 รำยกำร
(แผนจัดกำรขยะ) (แผนจัดกำรขยะ)
4,100.00
4,100.00
8 ส.ค. 2560
11 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยอิงค์เจ็ท
600.00
600.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ
ร้ำนสิงห์บรุ ีกันสำด
ร้ำนสิงห์บรุ ีกันสำด
รำคำเหมำะสม
(แผนจัดกำรขยะ) (แผนจัดกำรขยะ)
600.00
600.00
8 ส.ค. 2560

แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี (สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำงวงเงินงบประมำณ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
ที่
(รำคำกลำง)
เสนอ
12 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยเพื่อใช้ในโครงกำรประชำ
4,920.00
4,920.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ
ร้ำนสิงห์บรุ ีกันสำด
รัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดสิงห์บรุ ี
(คปปจ.)
(คปปจ.)
4,920.00
13 ค่ำวัสดุในโครงกำรกำรฯ
1,064.00
1,064.00 ซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ
ร้ำนดินสอ
จำนวน 6 รำยกำร
เพิมประสิทธิภำพแผนฯ เพิมประสิทธิภำพแผนฯ
1,064.00
14 ค่ำวัสดุ (พระบรมฉำยำลักษณ์ฯ)
8,350.00
8,350.00 ซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ ห้องภำพสยำมสิงห์บรุ ี
8,350.00
15 จ้ำงเหมำยำนพำหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
24,000.00
24,000.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ นำยสมศักดิ์ ศรีภชุ งค์
(แผนจัดกำรขยะ) (แผนจัดกำรขยะ)
24,000.00
16 จ้ำงเหมำยำนพำหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
6,000.00
6,000.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ นำงรัตนำ จั่นบำงยำง
(รถตู้ปรับอำกำศ) จำนวน 2 คัน
(ปิทองหลังพระ) (ปิดทองหลังพระ)
6,000.00
17 ค่ำวัสดุในโครงกำรกำรฯ
7,095.00
7,095.00 ซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ
ร้ำนดินสอ
จำนวน 14 รำยกำร
(ปิทองหลังพระ) (ปิดทองหลังพระ)
7,095.00
18 ค่ำวัสดุในโครงกำรกำรฯ
18,000.00
18,000.00 ซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ
ร้ำนดินสอ
จำนวน 16 รำยกำร
19 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์

*หมายเหตุ

(ลดโลกร้อน) (ลดโลกร้อน)
24,350.00

24,350.00 ซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำ
ร้ำนสิงห์บรุ ีกันสำด
4,920.00
ร้ำนดินสอ
1,064.00
ห้องภำพสยำมสิงห์บรุ ี
8,350.00
นำยสมศักดิ์ ศรีภชุ งค์
24,000.00
นำงรัตนำ จั่นบำงยำง
6,000.00
ร้ำนดินสอ
7,095.00
ร้ำนดินสอ

18,000.00
ร้ำนดินสอ

18,000.00
ร้ำนดินสอ

24,350.00

24,350.00

วิธกี ำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้แก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธพี เิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้ำงที่ปรึกษำโดยคัดเลือก และจ้ำงที่ปรึกษำโดยตกลง
ชื่อ - นำมสกุลผู้ให้ข้อมูล นำงสำรำญ หวังดี ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

วันที่บนั ทึก 8 กันยำยน 2560

เหตุที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
โดยสังเขป ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
รำคำเหมำะสม
3 ส.ค. 2560
ร้ำนประจำ
15 ส.ค. 2560
รำคำเหมำะสม
24 ส.ค. 2560
รำคำเหมำะสม
9 ส.ค. 2560
รำคำเหมำะสม
15 ส.ค. 2560
ร้ำนประจำ
15 ส.ค. 2560
ร้ำนประจำ
ร้ำนประจำ

15 ส.ค. 2560
15 ส.ค. 2560

แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี (สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
1 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร
ประจำเดือน กรกฎำคม 2560
2 จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยอิงค์เจ็ทประชำสัมพันธ์
3 จ้ำงเหมำจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ (แผ่นพับ)

*หมายเหตุ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำงวงเงินงบประมำณ วิธซี ื้อหรือจ้ำง

405.00
(งบ กพน.)
2,160.00
(งบ กพน.)
7,500.00
(งบ กพน.)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุที่คัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญำหรือ
(รำคำกลำง)
เสนอ
รำคำ
โดยสังเขป ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
405.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ
ร้ำนฟลุ๊คก๊อปปี้
ร้ำนฟลุ๊คก๊อปปี้
ร้ำนประจำ
(งบ กพน.)
405.00
405.00
3 ส.ค. 2560
2,160.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ
ร้ำนสิงห์บรุ ีกันสำด
ร้ำนสิงห์บรุ ีกันสำด
รำคำเหมำะสม
(งบ กพน.)
2,160.00
2,160.00
3 ส.ค. 2560
7,500.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ บริษัท บุญยไพศำลกำรพิมพ์ จำกัดบริษัท บุญยไพศำลกำรพิมพ์ จำกัด รำคำเหมำะสม
(งบ กพน.)
7,500.00
7,500.00
2 ส.ค. 2560

วิธกี ำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้แก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธพี เิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้ำงที่ปรึกษำโดยคัดเลือก และจ้ำงที่ปรึกษำโดยตกลง
ชื่อ - นำมสกุลผู้ให้ข้อมูล นำงสำรำญ หวังดี ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

วันที่บนั ทึก 8 กันยำยน 2560

