แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
ลาดับ
ที่
1
2
3

รายชื่อจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานขอจ้างเหมาบริการ
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
รายงานขอซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ประจาเดือน ต.ค. 2564
รายงานขอซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ประจาเดือน พ.ย. 2564

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
โดยสังเขป
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในสัญญา
1,420 เสนอราคาต่าสุด 14 ต.ค. 2564

1,420

1,420 เฉพาะเจาะจง ร้าน อิงค์เจ็ทดี

1,420 ร้าน อิงค์เจ็ทดี

26,500

26,500 เฉพาะเจาะจง บ้านแก้วบริการ

26,500 บ้านแก้วบริการ

26,500 เสนอราคาต่าสุด

27 ต.ค. 2564

26,000

26,000 เฉพาะเจาะจง บ้านแก้วบริการ

26,000 บ้านแก้วบริการ

26,000 เสนอราคาต่าสุด

28 ต.ค. 2564

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
ลาดับ
ที่
1
2

รายชื่อจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานขอจ้างเหมาบริการ
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
รายงานขอซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ประจาเดือน ธ.ค. 2564

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง

550

550 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนศิลป์

550 ร้านเพิ่มพูนศิลป์

36,000

36,000 เฉพาะเจาะจง บ้านแก้วบริการ

36,000 บ้านแก้วบริการ

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
โดยสังเขป
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในสัญญา
550 เสนอราคาต่าสุด 30 พ.ย. 2564

36,000 เสนอราคาต่าสุด

30 พ.ย. 2564

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

รายชื่อจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานขอซื้อพานพุ่มดอกไม้สด
รายงานขอซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว
รายงานขอซื้อวัสดุสานักงาน
รายงานขอซื้อพานพุ่มดอกไม้สด
รายงานขอซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ
รายงานขอซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ประจาเดือน ม.ค. 2565

วงเงิน
งบประมาณ
1,000
3,110

1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีดอกไม้สด
3,110 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จากัด

1,000 ร้านปราณีดอกไม้สด
3,110 บริษัท อมร จากัด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในสัญญา
1,000 เสนอราคาต่าสุด
3 ธ.ค. 2564
3,110 เสนอราคาต่าสุด 22 ธ.ค. 2564

4,640
2,000
1,259

4,640 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จากัด
2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีดอกไม้สด
1,259 เฉพาะเจาะจง เอส.ที.ไลท์ติ้ง

4,640 บริษัท อมร จากัด
2,000 ร้านปราณีดอกไม้สด
1,259 เอส.ที.ไลท์ติ้ง

4,640 เสนอราคาต่าสุด
2,000 เสนอราคาต่าสุด
1,259 เสนอราคาต่าสุด

23 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564
27 ธ.ค. 2564

33,000 เสนอราคาต่าสุด

30 ธ.ค. 2564

33,000

ราคากลาง

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

33,000 เฉพาะเจาะจง บ้านแก้วบริการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง

33,000 บ้านแก้วบริการ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
ลาดับ
ที่
1
2
3

4

รายชื่อจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานขอจ้างเหมาบริการ
ตรวจเช็คซ่อมบารุงรถยนต์ ฌต
7048
รายงานขอจ้างเหมาบริการ
ตรวจเช็คซ่อมบารุงรถยนต์ 3
กษ 4798
รายงานขอจ้างเหมาบริการ
ตรวจเช็คระยะซ่อมบารุง
รถยนต์ราชการ หมายเลข
ทะเบียน 5กช 3124
รายงานขอซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2565

วงเงิน
งบประมาณ
4,965
4,113.62

ราคากลาง

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4,965 เฉพาะเจาะจง ฐิติพงศ์
4,113.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า

จันทบุรี (1972)
5,054.68

5,054.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า

จันทบุรี (1972)
33,000

33,000 เฉพาะเจาะจง บ้านแก้วบริการ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง

4,965 ฐิติพงศ์
4,113.62 บริษัท โตโยต้า

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในสัญญา
4,965 เสนอราคาต่าสุด
5 ม.ค. 2565

4,113.62 เสนอราคาต่าสุด

6 ม.ค. 2565

5,054.68 เสนอราคาต่าสุด

14 ม.ค. 2565

33,000 เสนอราคาต่าสุด

31 ม.ค. 2564

จันทบุรี (1972)
5,054.68 บริษัท โตโยต้า

จันทบุรี (1972)
33,000 บ้านแก้วบริการ

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
ลาดับ
ที่
1

2
3.
4.
5

6.

รายชื่อจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานขอจ้างเหมาบริการ
ตรวจเช็คซ่อมบารุงรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน
3กษ 4798
รายงานขอซื้อขอจ้างจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
รายงานขอซื้อวัสดุการเกษตร

วงเงิน
งบประมาณ
5,054.68

550
1,260

รายงานขอซื้อวัสดุการเกษตร
รายงานขอจ้างเหมาบริการ
ตรวจเช็คซ่อมบารุงรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน
ชล 3324

2,390
3,059.13

รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

9,065.42

ราคากลาง

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

5,054.68 เฉพาะเจาะจง โตโยต้า

550 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนศิลป์

รายงานขอซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ประจาเดือน มีนาคม 2565

550 เพิ่มพูนศิลป์
1,260 บริษัท คลังเกษตร

อีควิปเม้นท์ จากัด

อีควิปเม้นท์ จากัด

2,390 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จากัด
3,059.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชากิจ

มอเตอร์เซลส์
จากัด

33,000

5,054.68 โตโยต้า

1,260 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังเกษตร

9,065.42 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัช

คอมพิวเตอร์
แอนด์.โอ.เอ คอม
มิวนิเคชั่น
7

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง

33,000 เฉพาะเจาะจง บ้านแก้วบริการ

1,260 บริษัท อมร จากัด
3,059.13 บริษัท ประชากิจ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในสัญญา
5,054.68 เสนอราคาต่าสุด
7 ก.พ. 2565

550 เสนอราคาต่าสุด

9 ก.พ. 2565

1,260 เสนอราคาต่าสุด

9 ก.พ. 2565

2,390 เสนอราคาต่าสุด
3,059.13 เสนอราคาต่าสุด

9 ก.พ. 2565
14 ก.พ. 2565

9,065.42 เสนอราคาต่าสุด

28 ก.พ. 2565

33,000 เสนอราคาต่าสุด

28 ก.พ. 2564

มอเตอร์เซลส์
จากัด
9,065.42 หจก.ไพรัช

คอมพิวเตอร์
แอนด์.โอ.เอ คอม
มิวนิเคชั่น
33,000 บ้านแก้วบริการ

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี
ลาดับ
ที่

รายชื่อจัดซื้อจัดจ้าง

1

รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

วงเงิน
งบประมาณ
11,100

ราคากลาง

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

11,100 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัช

คอมพิวเตอร์
แอนด์.โอ.เอ คอม
มิวนิเคชั่น
2
3.
4.
5

6.

7

รายงานขอจ้างทากล่องรับขยะ
อิเล็กทรอนิกส์
รายงานขอจ้างทาตรายาง
รายงานขอจ้างทาป้ายไวนิล
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ตาแหน่งพนักงานขับรถ
(1 เมษายน 2565 – 30
กันยายน 2565)
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ตาแหน่งพนักงานทาความ
สะอาด (1 เมษายน 2565 –
30 กันยายน 2565)
รายงานขอซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
ประจาเดือน เมษายน 2565

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
จัดซื้อจัดจ้าง

11,100 หจก.ไพรัช

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในสัญญา
11,100 เสนอราคาต่าสุด 16 มี.ค. 2565

คอมพิวเตอร์
แอนด์.โอ.เอ คอม
มิวนิเคชั่น

18,500

18,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนศิลป์

18,500 ร้านเพิ่มพูนศิลป์

18,500 เสนอราคาต่าสุด

21 มี.ค. 2565

2,450
550
59,400

2,450 เฉพาะเจาะจง ร้านพวงพิศตรายาง
550 เฉพาะเจาะจง ร้านเพิ่มพูนศิลป์
59,400 เฉพาะเจาะจง นายนพดล พานเงิน

2,450 ร้านพวงพิศตรายาง
550 ร้านเพิ่มพูนศิลป์
59,400 นายนพดล พานเงิน

2,450 เสนอราคาต่าสุด
550 เสนอราคาต่าสุด
59,400 เสนอราคาต่าสุด

22 มี.ค.2565
25 มี.ค. 2565
31 มี.ค. 2565

48,000

48,000 เฉพาะเจาะจง นางเสมอใจ น้าเย็น

48,000 นางเสมอใจ น้าเย็น

48,000 เสนอราคาต่าสุด

31 มี.ค. 2565

32,000

32,000 เฉพาะเจาะจง บ้านแก้วบริการ

32,000 บ้านแก้วบริการ

32,000 เสนอราคาต่าสุด

31 มี.ค. 2565

