แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี (สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำงวงเงินงบประมำณ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
ที่
(รำคำกลำง)
1 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั งิ ำนในส่วนอำนวยกำร 10,000.00
10,000.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ
2
3
4
5
6

ประจำเดือน พฤษภำคม 2559
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั งิ ำนในส่วนอำนวยกำร
ประจำเดือน พฤษภำคม 2559
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั งิ ำนในส่วนอำนวยกำร
ประจำเดือน พฤษภำคม 2559
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั งิ ำนในส่วนสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือน พฤษภำคม 2559
ค่ำป้ำยเพื่อใช้ในโครงกำรกิจกรรมปลูกต้นไม้
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชำติ จำนวน 8 ป้ำย
จัดซื้อดินผสมปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 300 ถุง

7 เช่ำที่ทำกำรสำนักงำนฯ
ประจำเดือน พฤษภำคม 2559
8 จัดซื้อต้นพะยูงเพื่อใช้ในโครงกำรกิจกรรมปลูกต้นไม้
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชำติ จำนวน 2 รำยกำร

9 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร
ประจำเดือน พฤษภำคม 2559
10 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รำยวัน
ประจำเดือน พฤษภำคม 2559
11 จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 15 ถัง
12 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน 1 รำยกำร ประจำเดือน พ.ค. 59
13 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จำนวน 6 รำยกำร ประจำเดือน พ.ค. 59

9,000.00

9,000.00

จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ

7,000.00

7,000.00

จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ

12,000.00
(ลดโลกร้อน)
2,700.00
(งบ คปปจ.)
3,000.00
(งบ คปปจ.)
19,000.00

12,000.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ

11,700.00
(งบ คปปจ.)
1,119.00

11,700.00 ซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ

380.00
150.00
898.73
(ลดโลกร้อน)
5,821.60

2,700.00

จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ

3,000.00

ซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ

19,000.00 เช่ำโดยวิธีตกลงรำคำ

1,119.00

จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ

380.00

ซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ

150.00
898.73
5,821.60

ซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ
นำงอุมำพร คล้ำยเครื่อง
10,000.00
นำยบพิตร อยู่จุ้ย
9,000.00
นำยประพจน์ อรุณรัตน์
7,000.00
นำงสำวณัฐธินี แป้นงำม
12,000

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
รำคำ
โดยสังเขป ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
นำงอุมำพร คล้ำยเครื่อง
จ้ำงตำม
1/2559
10,000.00
ควำมเหมำะสม
1 ต.ค. 58
นำยบพิตร อยู่จุ้ย
จ้ำงตำม
2/2559
9,000.00
ควำมเหมำะสม
1 ต.ค. 58
นำยประพจน์ อรุณรัตน์
จ้ำงตำม
3/2559
7,000.00
ควำมเหมำะสม
1 ต.ค. 58
นำงสำวณัฐธินี แป้นงำม
จ้ำงตำม
4/2559
12,000
ควำมเหมำะสม
30 ต.ค. 58
ร้ำนสิงห์บุรีกันสำด แอนด์ อิงค์เจ็ท ร้ำนสิงห์บุรีกันสำด แอนด์ อิงค์เจ็ท รำคำเหมำะสม
2,700.00
2,700.00
23 พ.ค. 59
ร้ำนเปี๊ยกชวนชม
ร้ำนเปี๊ยกชวนชม
รำคำเหมำะสม
3,000.00
3,000.00
23 พ.ค. 59
นำงประชิด พฤทธิสำริกร นำงประชิด พฤทธิสำริกร รำคำเหมำะสม
ช. 01/2559
19,000.00
19,000.00
1 ต.ค. 58
นำงสำวอลิสษำ ถนอมสิน นำงสำวอลิสษำ ถนอมสิน รำคำเหมำะสม
11,700.00
11,700.00
23 พ.ค. 59
ร้ำนฟลุ๊คก๊อปปี้
ร้ำนฟลุ๊คก๊อปปี้
ร้ำนประจำ
1,119.00
1,119.00
8 มิ.ย. 59
นำงสำวสิริลักษณ์ วชิรศักดิ์โสภำนะ นำงสำวสิริลักษณ์ วชิรศักดิ์โสภำนะ ร้ำนประจำ
380.00
ร้ำนน้ำดื่มไพศำล

150.00
ซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ หจก. วิบลู ย์พำณิชย์สิงห์บรุ ี
898.73
ซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ หจก. วิบลู ย์พำณิชย์สิงห์บรุ ี
5,821.60

380.00
ร้ำนน้ำดื่มไพศำล

150.00
หจก. วิบลู ย์พำณิชย์สิงห์บรุ ี
898.73
หจก. วิบลู ย์พำณิชย์สิงห์บรุ ี
5,821.60

ร้ำนประจำ
ร้ำนประจำ

7 มิ.ย. 59
1 มิ.ย. 59
-

7 มิ.ย. 59
ร้ำนประจำ

-

9 มิ.ย. 59

ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่
14 ค่ำเช่ำห้องประชุม

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำงวงเงินงบประมำณ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
(รำคำกลำง)

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำ

เหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
โดยสังเขป ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
3,000.00
3,000.00 เช่ำโดยวิธีตกลงรำคำ บริษทั โกลเด้นดรำก้อนรีสอร์ท บริษทั โกลเด้นดรำก้อนรีสอร์ท รำคำเหมำะสม
3,000.00
3,000.00
14 มิ.ย. 59
15 จัดซื้อวัสดุในกำรจัดกิจกรรมคัดเลือก ทสม.
2,480.00
2,480.00 ซื้อโดยวิธตี กลงรำคำ
ร้ำนดินสอ
ร้ำนดินสอ
ร้ำนประจำ
จำนวน 12 รำยกำร
(งบ คัดเลือก ทสม.)
2,480.00
2,480.00
9 มิ.ย. 59
16 จัดซื้อวัสดุในกำรจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรฯ
4,436.00
4,436.00 ซื้อโดยวิธตี กลงรำคำ
ร้ำนดินสอ
ร้ำนดินสอ
ร้ำนประจำ
แผนจัดกำรขยะ จำนวน 13 รำยกำร
(งบแผนจัดกำรขยะ)
4,436.00
4,436.00
14 มิ.ย. 59
17 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน
2,020.00
2,020.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ
นำยสุทศั น์ บุษบงค์
นำยสุทศั น์ บุษบงค์
รำคำเหมำะสม
กข 1714 สิงห์บรุ ี จำนวน 5 รำยกำร
2,020.00
2,020.00
20 มิ.ย. 59
18 ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรลดโลกร้อน
1,200.00
1,200.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ ร้ำนสิงห์บุรีกันสำด แอนด์ อิงค์เจ็ท ร้ำนสิงห์บุรีกันสำด แอนด์ อิงค์เจ็ท รำคำเหมำะสม
จำนวน 1 ป้ำย
(ลดโลกร้อน)
1,200.00
1,200.00
16 มิ.ย. 59
*หมายเหตุ
วิธกี ำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้แก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธพี เิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้ำงที่ปรึกษำโดยคัดเลือก และจ้ำงที่ปรึกษำโดยตกลง
ชื่อ-นำมสกุลผู้ให้ข้อมูล นำงกัญจนำ ฉำยคณำรักษ์
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
วันที่บนั ทึก 13 กรกฎำคม 2559

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี (สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)
ลำดับ
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำงวงเงินงบประมำณ วิธซี ื้อหรือจ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
ที่
(รำคำกลำง)
เสนอ
รำคำ
1 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั งิ ำนในส่วนทรัพยำกรน้ำ 15,000.00
15,000.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ นำงสำวธมนวรรณ มีลำภ นำงสำวธมนวรรณ มีลำภ
ประจำเดือน พฤษภำคม 2559
(งบ กพน.)
(งบ กพน.)
15,000.00
15,000.00
2 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั งิ ำนในส่วนทรัพยำกรน้ำ 9,400.00
9,400.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ นำยภูวเดช วัฒนำเรืองเดช นำยภูวเดช วัฒนำเรืองเดช
ประจำเดือน พฤษภำคม 2559
(งบ กพน.)
(งบ กพน.)
9,400.00
9,400.00
3 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั งิ ำนในส่วนทรัพยำกรน้ำ 9,400.00
9,400.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ นำงสำววิกำนดำ ศรีสวัสดิ์ นำงสำววิกำนดำ ศรีสวัสดิ์
ประจำเดือน พฤษภำคม 2559
(งบ กพน.)
(งบ กพน.)
9,400.00
9,400.00
4 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบตั งิ ำนในส่วนทรัพยำกรน้ำ 9,400.00
9,400.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ นำยแสนคม เจริญพรหม
นำยแสนคม เจริญพรหม
ประจำเดือน พฤษภำคม 2559
(งบ กพน.)
(งบ กพน.)
9,400.00
9,400.00
5 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร
1,551.00
1,551.00 จ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ
ร้ำนฟลุ๊คก๊อปปี้
ร้ำนฟลุ๊คก๊อปปี้
ประจำเดือน พฤษภำคม 2559
(งบ กพน.)
(งบ กพน.)
1,551.00
1,551.00
*หมายเหตุ
วิธกี ำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้แก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธพี เิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้ำงที่ปรึกษำโดยคัดเลือก และจ้ำงที่ปรึกษำโดยตกลง
ชื่อ-นำมสกุลผู้ให้ข้อมูล นำงกัญจนำ ฉำยคณำรักษ์
ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
วันที่บนั ทึก 13 กรกฏำคม 2559

เหตุที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
โดยสังเขป ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
จ้ำงตำม
1/2559
ควำมเหมำะสม
1 ก.พ. 59
จ้ำงตำม
2/2559
ควำมเหมำะสม
1 ก.พ. 59
จ้ำงตำม
3/2559
ควำมเหมำะสม
1 ก.พ. 59
จ้ำงตำม
4/2559
ควำมเหมำะสม
1 ก.พ. 59
ร้ำนประจำ
8 มิ.ย. 59

