แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
หน่วยงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วงเงินที่
วงเงิน
ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
จะซื้อหรือจ้าง งบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ราคา
(ราคากลาง)
21,301.40 12,814.25
ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์

2 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์

620.-

620.-

ตกลงราคา

3 ค่าวัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ

3,600.-

3,600.-

ตกลงราคา

4 ค่าวัสดุดับไฟป่า
จานวน 3 รายการ
5 ค่าวัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ

3,300.-

3,300.-

ตกลงราคา

3,105.-

3,105.-

ตกลงราคา

6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 1 รายการ

2,550.-

2,550.-

ตกลงราคา

7 ค่าวัสดุสานักงาน (ใช้จัดประชุม)
รวม 4 รายการ
8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 1 รายการ

2,610.-

2,610.-

ตกลงราคา

1,600.-

1,600.-

ตกลงราคา

9 ค่าวัสดุสานักงาน รวม 4 รายการ
(ส่วนทรัพยากรน้า)
10 ค่าวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
(ส่วนสิ่งแวดล้อม)

4,359.-

4,359.-

ตกลงราคา

520.-

520.-

ตกลงราคา

นางบุณยนุชฯ
ราคาที่เสนอ 620.- บาท
สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 3,600.-บาท
เอ็มพีมาร์เก็ตติ้ง
ราคาที่เสนอ 3,300.-บาท
สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 3,105.-บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 2,550.สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 2,610.-บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 1,600.- บาท
สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 4,359.- บาท
สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 520.- บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือก
หรือข้อตกลงในการซื้อ
โดยสังเขป
หรือจ้าง
เป็นราคาที่เหมาะสม 94/2559 ลว.1 มี.ค. 59

นางบุณยนุชฯ ราคา 620.- บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 95/2559 ลว.1 มี.ค. 59

สรรพิทยา 2558
ราคา 3,600.- บาท
เอ็มพีมาร์เก็ตติ้ง
ราคา 3,300.- บาท
สรรพิทยา 2558
ราคา 3,105.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่ 3,105.- บาท
สรรพิทยา 2558
ราคา 2,610.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคา 1,600.-บาท
สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 4,359.- บาท
สรรพิทยา 2558
ราคา 520.- บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 96 /2559 ลว. 2 มี.ค. 59
มีผู้ขายเพียงรายเดียว 97/2559 ลว. 3 มี.ค. 59
เป็นราคาที่เหมาะสม 98/2559 ลว. 3 มี.ค. 59
เป็นราคาที่เหมาะสม 99/2559 ลว. 3 มี.ค. 59
เป็นราคาที่เหมาะสม 100/2559 ลว 11 มี.ค. 59
เป็นราคาที่เหมาะสม 101/2559 ลว. 11 มี.ค. 59
เป็นราคาที่เหมาะสม 102/2559 ลว. 21 มี.ค. 59
เป็นราคาที่เหมาะสม 103/2559 ลว. 21 มี.ค. 59

-2-

ลาดับ
ที่

วงเงินที่
วงเงิน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
จะซื้อหรือจ้าง งบประมาณ วิธีซื้อหรือจ้าง
(ราคากลาง)
11 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 2 รายการ
1,600.1,600.ตกลงราคา
(ส่วนสิ่งแวดล้อม)
12 ค่าจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
680.680.ตกลงราคา
(ส่วนสิ่งแวดล้อม)
13 ซ่อมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (ติดแท็งค์)
700.700.ตกลงราคา
(ส่วนอานวยการ)

ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 1,600.- บาท
ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 680.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 700.- บาท

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคา
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคา 1,600.-บาท
ร้าน AF ปริ้น
ราคา 680.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคา 700.- บาท

* หมายเหตุ วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธพี เิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างที่ปรึกษาโดยตกลง
ชื่อ - สกุล ผู้ให้ข้อมูล นางวรรณี รอดรักษา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันที่บนั ทึก 10 มีนาคม 2559

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือก
หรือข้อตกลงในการซื้อ
โดยสังเขป
หรือจ้าง
เป็นราคาที่เหมาะสม 104/2559 ลว. 21 มี.ค.59
เป็นราคาที่เหมาะสม 105/2559 ลว. 21 มี.ค.59
เป็นราคาที่เหมาะสม 106/2559 ลว. 28 มี.ค. 59

