แบบ สขร.๑
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕9
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว.ด.ป.
ที่จดั ทา
สรุปผลฯ

ว.ด.ป.
ของ
สัญญา/
ข้อตกลง

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
งบประมาณ

ค่าวัสดุ
30 ส.ค. 59 28 มิ.ย. 59 - ค่าน้้าดื่ม เดือนกรกฎาคม

๒,๐๐๐

ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นิพนธ์
มาร์เก๊ตติ้ง/1,280

30 ส.ค. 59 30 มิ.ย. 59 - ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน กรกฎาคม

๗,๐๐๐

ตกลงราคา บริษทั รุ่งโรฒน์บริการ (๒๕๒๕) บริษทั รุ่งโรฒน์บริการ
จ้ากัด /4,590
(๒๕๒๕) จ้ากัด /4,590

30 ส.ค. 59 28 ก.ค. 59 - ค่าหมึกพิมพ์ จ้านวน ๑0 รายการ

30 ส.ค. 59 28 ก.ค. 59 - ค่าตรายาง จ้านวน 12 รายการ

๑๐๐,๐๐๐

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นิพนธ์
มาร์เก๊ตติ้ง/1,280

ตกลงราคา 1. บริษทั ออฟฟิศคีปเปอร์
จ้ากัด/84,134
2.หจก.ชาญวิทย์การค้า/
87,697.20
3.บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์
ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) /
82,395.35

บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์
ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) /
82,395.35

ตกลงราคา ชุตมิ าตรายาง/3,030

ชุตมิ าตรายาง/3,030

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

ราคาถูก บริการดี

เลขที่สญ
ั ญาหรือ
ข้อตกลง/ว.ด.ป.
ที่ทาสัญญาหรือ
ข้อตกลง
ใบสั่งจ้างเลขที่
32/๒๕๕9
ลว. 28 มิ.ย. ๕9
ใบสั่งจ้างเลขที่
26/๒๕๕9
ลว. 30 มิ.ย. ๕9

ราคาถูก

ราคาถูก

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่
28/๒๕๕9
ลว. ๒8 ก.ค. 59

ใบสัง่ จ้างเลขที่
43/2559
ลว.28 ก.ค. 59

ว.ด.ป.
ของ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญา/
ข้อตกลง
30 ส.ค. 59 28 ก.ค. 59 - ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร
ว.ด.ป.
ที่จดั ทา
สรุปผลฯ

วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
งบประมาณ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่สญ
ั ญาหรือ
ข้อตกลง/ว.ด.ป.
ที่ทาสัญญาหรือ
ข้อตกลง
ใบสั่งซื้อเลขที่
27/๒๕๕9
ลว. 28 ก.ค. ๕9

๓๐,๐๐๐

ตกลงราคา ๑.บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค จ้ากัด ๑.บริษทั ออฟฟิศ เวิร์ค
/๘๕,๒๐๕
จ้ากัด /๘๕,๒๐๕
2.บริษทั ออฟฟิศคีปเปอร์
จ้ากัด/29,853
3. หจก. ชาญวิทย์การค้า/
30,174

ราคาถูก บริการดี

๘๐,๐๐๐

ตกลงราคา บมจ.ธนาคารกรุงไทย /
20,425.50

บมจ.ธนาคารกรุงไทย /
20,425.50

ข้อตกลงบัตรฟลีทการ์ด

๑๕,๐๐๐

ตกลงราคา บริษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย)
จ้ากัด/11,785.47

บริษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย)
จ้ากัด/11,785.47

ราคาถูก บริการดี

30 ส.ค.59 8 ก.ค. 59 - ค่าจ้างเช็คระยะเปลีย่ นถ่ายน้้ามันเครื่อง
รถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักร
สมอ ปีก 202

๒๐,๐๐๐

ตกลงราคา บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์
จ้ากัด/15,344

บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์
จ้ากัด/15,344

ราคาไม่เกินวงเงิน
ที่ก้าหนด

ใบสัง่ จ้างเลขที่
41/๒๕๕9
ลว. 8 ก.ค. 59

30 ส.ค.59 28 ก.ค. 59 - ค่าจ้างเช็คระยะเปลีย่ นผ้าเบรก
รถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักร
สมอ ปีก 618

๑๕,๐๐๐

ตกลงราคา บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์
จ้ากัด/13,740

บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์
จ้ากัด/13,740

ราคาไม่เกินวงเงิน
ที่ก้าหนด

ใบสัง่ จ้างเลขที่
12/๒๕๕9
ลว. 28 ก.ค. 59

30 ส.ค. 59

- ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือน กรกฎาคม

ค่าใช้สอย
30 ส.ค. 59 28 มิ.ย. 59 - ค่าถ่ายเอกสาร เดือนกรกฎาคม

ใบสั่งจ้างเลขที่
47/59
ลว. 28 มิ.ย. ๕9

