แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2559
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เดือนตุลาคม

16,185

16,185.20

2

จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน

620.-

620.-

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม 01/2560 ลงวันที่ 3 ต.ค.59
ตกลงราคา นางบุณยนุชฯ

นางบุณยนุชฯ ราคา 620.- บาท เป็นราคาที่เหมาะสม 02/2560 ลงวันที่ 3 ต.ค. 59

ราคาที่เสนอ 620.-บาท
3

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

72,900

72,900.-

ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.59)
4

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

102,000.-

102,000.-

(งบสภาพภูมิอากาศฯ)
5

จ้างเหมาจัดสถานที่ (ร่วมไว้อาลัย)

ตกลงราคา นายเสน่หฯ์ , น.ส.สนธิกานต์,
นางสมคิดฯ

นางสมคิดฯ

ตกลงราคา น.ส.ปนัดดา งามละม่อม

น.ส.ปนัดดาฯ

ราคาที่เสนอ 102,000.- บาท
14,000.-

14,000.-

ตกลงราคา นายนิทศั น์ฯ
ราคาที่เสนอ 14,000.- บาท

6

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

108,000.-

108,000.-

(งบ คทช.) รวม 12 เดือน)
7

จ้างเหมาจัดทาพวงมาลาดอกไม้สด

ตกลงราคา นายศิริวฒ
ั น์ มีเคน
ราคาที่เสนอ 108,000

1,500.-

1,500.-

นายเสน่หฯ์ , น.ส.สนธิกานต์,

นางวรรณี รอดรักษา

3/5/1960
ลว. 3 ต.ค. 59

จ้างตามความเหมาะสม 06/2559 ลว 1 ต.ค. 59

ราคา 102,000.- บาท
นายนิทศั น์ฯ

เป็นราคาที่เหมาะสม 09/2559 ลว 14 ต.ค. 59

ราคา 102,000.- บาท
นายศิริวฒ
ั น์ มีเคน

จ้างตามความเหมาะสม 08/2559 ลว. 13 ต.ค. 59

ราคา 108,000.- บาท

ตกลงราคา ร้านดอกไม้ขุนต้น ฟลอรีส

ร้านดอกไม้ขุนต้น ฟลอรีส

ราคาที่เสนอ 1,500.- บาท

ราคาที่เสนอ 1,500.- บาท

* หมายเหตุ วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธพี เิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างที่ปรึกษาโดยตกลง
ชื่อ - สกุล ผู้ให้ข้อมูล

จ้างตามความเหมาะสม

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันที่บนั ทึก 7 พฤศจิกายน 2559

เป็นผู้มีอาชีพ

10/2559 ลว. 21 ต.ค. 59

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2559
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เดือนพฤศจิกายน

16,185

16,185.20

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม

01/2560
ลงวันที่ 3 ต.ค.59

2

จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน

600.-

600.-

ตกลงราคา นางบุณยนุชฯ

นางบุณยนุชฯ ราคา 600.- บาท เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 600.-บาท
3

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์

1,440.50

1,440.50

ทะเบียน 5 กฉ -4304 กทม.
4

จ้างเหมาจัดทาไวนิล

ตกลงราคา บ.โตโยต้าฯ อุตรดิตถ์
ราคาที่เสนอ 1,440.50 บาท

390.-

390.-

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 390.- บาท

5

จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 5 รายการ

5,210.- บาท

5,210.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 5,210.- บาท

6

จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 6 รายการ

2,373.-

2,373.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 2,373.-

7

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

3,483.-

3,483.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 3,483.- บาท

8

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้า
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

6,453,600.-

5,555,555.-

e-bidding หจก.จาปาศักดิ์ กรุ๊ป

ลงวันที่ 1 พ.ย. 59
บ.โตโยต้าฯ อุตรดิตถ์

นางวรรณี รอดรักษา

นายนที พรมเสนา
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
จ้างตามความเหมาะสม

14/2559
ลว. 26 พ.ย. 59

เป็นผู้มีอาชีพ

ราคา 3,4830.- บาท
หจก.จาปาศักดิ์ กรุ๊ป

14/2559
ลว 24 พ.ย. 59

ราคา 2,373.- บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

13/2560
ลว. 22 พ.ย. 59

ราคา 5,210.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

12/2560
ลว. 15 พ.ย. 59

ราคา 390.- บาท

ราคาที่เสนอ 5,555,555.-บาท ราคา 5,555,555.ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันที่บนั ทึก 5 ธันวาคม 2559

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 1,440.50 บาท

* หมายเหตุ วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธพี เิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างที่ปรึกษาโดยตกลง
ชื่อ - สกุล ผู้ให้ข้อมูล

11/2560

15/2560
ลว. 28 พ.ย. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

303/2560
ลว. 20 ก.พ. 60

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2559
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจาเดือนธันวาคม

13,495.90

13,495.90

จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน

620.-

620.-

ประจาเดือนมกราคม
3

จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 1 รายการ

ตกลงราคา นางบุณยนุชฯ
ราคาที่เสนอ 620.-บาท

200.-

200.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 200.- บาท

4

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

15,250.-

15,250.-

จานวน 6 รายการ
5

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

ตกลงราคา ร้านซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 15,250.- บาท

704

703.5

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 703.50 บาท

6

จ้างจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

120,000.-

120,000.-

รวม 3 รายการ
7

จ้างจัดทาสปอตวิทยุ

5,000.-

5,000.-

รวม 3 รายการ
8

จ้างทาไวนิลประชาสัมพันธ์

590.-

รวม 1 รายการ
9

จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์
รัชกาลที่ 10

ตกลงราคา ร้านท่าเหนือ การพิมพ์

1,000.-

นางบุณยนุชฯ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

นายสุธรี วัฒน์ เล็กอุทยั

ตกลงราคา ร้าน ส.กรอบรูป
ราคาที่เสนอ 1,000.- บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 1,000.- บาท

18/2559
ลว 1 ธ.ค.. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

19/2560
ลว. 26 ธ.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

20/2560
ลว. 16 ธ.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 590.- บลาท
ร้าน ส.กรอบรูป

19/2560
ลว. 2 ธ.ค. 59

ราคา 5,000.- บาท
นายนที พรมเสนา

17/2560
ลว. 1 ธ.ค. 59

ราคา 703.50 - บาท
ร้านท่าเหนือ การพิมพ์

16/2560
ลงวันที่ 1 ธ.ค. 59

ราคา 15,250.- บาท

ตกลงราคา นายสุธรี วัฒน์ เล็กอุทยั
ตกลงราคา นายนที พรมเสนา

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 200.- บาท
ร้านซีจี ซัพพอร์ท

01/2560
ลงวันที่ 3 ต.ค.59

ราคา 620.- บาท

ราคา 120,000.- บาท

ราคาที่เสนอ 590.-บาท
1,000.-

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

13,495.90

ราคาที่เสนอ 120,000.ราคาที่เสนอ 5,000.- บาท
590.-

เหตุผลที่คัดเลือก

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม
13,495.90

2

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

21/2560
ลว. 16 ธ.ค. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

22/2560
ลว. 22 ธ.ค. 60

-2 ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
10 จ้างจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

590.-

590.-

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 590.- บาท

11 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

1,465.-

1,465.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 1,460.-บาท

12 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 3 รายการ

510.-

510

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 510.-

13 จ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด

1,500.-

1,500.-

ตกลงราคา ร้านดอกไม้ขุนต้น ฟลอรีส
ราคาที่เสนอ 1,500.-

14 จ้างเหมาจัดทาซุ้มงานกาชาด

40,000.-

40,000.-

ตกลงราคา นายณัฐพงษ์ บุญอยู่
ราคาที่เสนอ 40,000.- บาท

นายนที พรมเสนา

นางวรรณี รอดรักษา

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันที่บนั ทึก 9 มกราคม 2560

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม

23/2560

ราคา 590.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

ลงวันที่ 26 ธ.ค.59
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 1,465.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ร้านดอกไม้ขุนต้น ฟลอรีส

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 40,000.- บาท

25/2560
ลว. 26 ธ.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 1,500.นายณัฐพงษ์ บุญอยู่

24/2560
ลงวันที่ 26 ธ.ค. 59

ราคา 510.- บาท

* หมายเหตุ วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธพี เิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างที่ปรึกษาโดยตกลง
ชื่อ - สกุล ผู้ให้ข้อมูล

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

26/2560
ลว. 28 ธ.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

27/2560
ลว. 30 ธ.ค. 59

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2560
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจาเดือนมกราคม

19,038.10

19,038.10

จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน

620.-

620.-

ประจาเดือนมกราคม
3

จ้างเหมาประดับไฟ (แสง, สี)

ตกลงราคา นางบุณยนุชฯ
ราคาที่เสนอ 620.-บาท

12,000.-

12,000.-

ตกลงราคา นายเดช แก้วจู
ราคาที่เสนอ 12,000.- บาท

4

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

15,000.-

15,000.-

(ยางรถยนต์)
5

จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 3 รายการ

ตกลงราคา บุญธรรม เซอร์วสิ
ราคาที่เสนอ 15,000.- บาท

2,340.-

2,340.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 2,340.- บาท

6

จัดซื้อวัสดุ (ของสมนคุณ)

1,980.-

1,980.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 1,980.- บาท

7

ค่าเช่าห้องประชุมสวางคบุรี

500.-

500.-

ตกลงราคา สานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ราคาที่เสนอ 500.- บาท

8

ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

28,000.-

28,000.-

ตกลงราคา นายบุญเรือง กลิ่นทอง
ราคาที่เสนอ 28,000.-บาท

9

จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

320.-

320.-

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม
19,038.10 บาท

2

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 320.- บาท

19,038.10 บาท
นางบุณยนุชฯ

ลงวันที่ 3 ต.ค. 59
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 620.- บาท
นายเดช แก้วจู

เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 320.- บาท

33/2560
ลว. 6 ม.ค. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 28,000.- บาท
นายนที พรมเสนา

32/2560
ลว. 6 ม.ค. 60

ราคา 500.- บาท
นายบุญเรือง กลิ่นทอง

31/2560
ลว 1 ธ.ค.. 59

ราคา 1,980.- บาท
สานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์

30/2560
ลว. 6 ม.ค.60

ราคา 2,340 - บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

29/2560
ลว. 4 ม.ค. 60

ราคา 15,000.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

28/2560
ลงวันที่ 1 ม.ค. 60

ราคา 12,000.- บาท
บุญธรรม เซอร์วสิ

01/2560

33/2560
ลว. 6 ม.ค. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

34/2560
ลว. 7 ม.ค. 60

- 2ลำดับ

วงเงินที่

ที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
10 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ

2,098.27

2,098.27

ทะเบียน ชจ-1426 กทม.
11 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

ตกลงราคา บริษทั โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ
ราคาที่เสนอ 2,098.27 บาท

1,289.-

1,289.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 1,289.- บาท

12 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 8 รายการ

2,465.-

2,465.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 2,465.- บาท

13 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

590.-

590.-

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 590.-บาท

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 2 รายการ

5,000.-

5,000.-

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 5,000.- บาท

15 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

7,276.-

7,276.-

(ถังน้า)
16 จัดซื้อวัสดุดับไฟป่า

ตกลงราคา หจก.พงษ์เกษตรอุตรดิตถ์ฯ
ราคาที่เสนอ 7,276.- บาท

2,880.-

2,880.-

ตกลงราคา ร้าน เอ็มพีมาร์เก็ตติ้ง
ราคาที่เสนอ 2,880.- บาท

17 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ

3,054

3,053.78

ทะเบียน ชจ-1426 กทม.
18 จ้างเหมาจัดทาป้ายฟิวเจอร์บอร์ด

ตกลงราคา บริษทั โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ
ราคาที่เสนอ 3,053.78 บาท

7,020.-

7,020.-

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 7,020.- บาท

19 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

880.-

880.-

ตกลงราคา ร้าน พรชัยอิเล็กตริค
ราคาที่เสนอ 880.-บาท

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 3 รายการ

4,950.-

4,950.-

ตกลงราคา ร้านซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 4,950.- บาท

บริษทั โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม

35/2560

ราคา 2,098.27 บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

ลว. 9 ม.ค. 60
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 1,289.- บาท

ลว. 10 ม.ค. 60

สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม
ราคา 2,465 บาท
นายนที พรมเสนา

เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 4,950.- บาท

43/2560
ลว. 23 ม.ค. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 880.- บาท
นายนที พรมเสนา

42/2560
ลว. 17 ม.ค. 60

ราคา 7,020.- บาท
ร้าน พรชัยอิเล็กตริค

41/2560
ลว. 16 ม.ค. 60

ราคา 3,053.78 บาท
นายนที พรมเสนา

40/2560
ลว. 13 ม.ค.60

ราคา 2,880.- บาท
บริษทั โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ

39/2560
ลว. 12 ม.ค. 60

ราคา 7,276.- บาท
ร้าน เอ็มพีมาร์เก็ตติ้ง

38/2560
ลงวันที่ 12 ม.ค. 60

ราคา 5,000.- บาท
หจก. พงษ์เกษตรอุตรดิตถ์ฯ

37/2560
ลงวันที่ 11 ม.ค. 60

ราคา 590.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท

36/2560

44/2560
ลว. 24 ม.ค. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

45/2560
ลว. 30 ม.ค. 60

- 3ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

6,500.-

6,500.-

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 6,500.- บาท

22 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 5 รายการ

2,519.-

2,519.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 2,519.- บาท

23 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังพลาสติก)

67,500.-

67,500.-

จานวน 1 รายการ
24 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
รวม 5 รายการ

ตกลงราคา ร้าน พีแอนด์พี
ราคาที่เสนอ 67,500.-บาท

133,073.-

133,073.-

ตกลงราคา ร้านเจริญพานิช
ราคาที่เสนอ 133,073.- บาท

ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันที่บนั ทึก 9 กุมภาพันธ์ 2560

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม

46/2560

ราคา 6,500.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญษ

ลว. 30 ม.ค. 60
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 2,519.- บาท
ร้าน พีแอนด์พี
ร้านเจริญพานิช
ราคา 133,073.- บาท

47/2560
ลว. 30 ม.ค. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 67,500.- บาท

* หมายเหตุ วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธพี เิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างที่ปรึกษาโดยตกลง
ชื่อ - สกุล ผู้ให้ข้อมูล นางวรรณี รอดรักษา

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

48/2560
ลว. 30 ม.ค. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

49/2560
ลว. 30 ม.ค. 60

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2560
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 15,025.10

15,025.10

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม

01/2560
ลงวันที่ 3 ต.ค.59

2

จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน

560.-

560.-

ประจาเดือนกุมภาพันธ์
3

จัดซื้อขี้ววั แห้ง

ตกลงราคา นางบุณยนุชฯ
ราคาที่เสนอ 560.-บาท

450.-

450.-

ตกลงราคา นายสุธน เกตุมี
ราคาที่เสนอ 450.- บาท

4

จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 3 รายการ

15,750.-

15,750.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 15,750.- บาท

5

จ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์

590.-

590.-

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 590.- บาท

6

จัดซื้อพันธุไ์ ส้เดือน

9,000.-

9,000.-

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมจัดทารูปเล่ม

15,910.-

15,910.-

รวม 3 รายการ
7

จัดซื้อน้าตาลทรายแดง

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 15,910.- บาท

10,575.-

10,575.-

ตกลงราคา หจก.จินตนาพันธุ์
ราคาที่เสนอ 10,575.-บาท

8

จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 1 รายการ

168.-

168.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 168.- บาท

9

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

370.-

370.-

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 560.- บาท
นายสุธน เกตุมี

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 450.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 370.- บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม

56/2560
ลว. 1 ก.พ. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 168.- บาท
ราคาที่เสนอ 370.- บาท

55/2560
ลว. 1 ก.พ. 60

ราคา 10,575.- บาท

น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

54/2560
ลว. 1 ก.พ. 60

ราคา 15,910.- บาท

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

53/2560
ลว 1 ก.พ. 60

ราคา 9,000.- บาท

หจก.จินตนาพันธ์

52/2560
ลว. 1 ก.พ. 60

ราคา 590.- บาท

น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

51/2560
ลว. 1 ก.พ.60

ราคา 15,750.- บาท
นายนที พรมเสนา

50/2560
ลงวันที่ 1 ก.พ. 60

ตกลงราคา นางสาวกันยาลักษณ์ คุ้มอักษร นางสาวกันยาลักษณ์ คุ้มอักษร เป็นราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 9,000.- บาท

6

นางบุณยนุชฯ

57/2560
ลว. 3 ก.พ. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

58/2560
ลว. 3 ก.พ. 60

- 2ที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
10 จ้างเหมาทาตรายาง จานวน 3 รายการ

3,260.-

3,260.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 3,260.- บาท

11 ค่าเช่าห้องประชุมศิลาอาสน์
12 ค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
13 จ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์

1,000.26,290.460.-

1,000.26,290.460.-

ตกลงราคา สานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ตกลงราคา

500.-

500.-

ประจาเดือนกุมภาพันธ์
15 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 3 รายการ

นายนที พรมเสนา

นายนที พรมเสนา

ราคาที่เสนอ 26,290.- บาท

ราคา 26,290.- บาท

ตกลงราคา สานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ราคาที่เสนอ 500.-บาท

980.-

980.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 980.- บาท

16 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 4 รายการ

15,800.-

15,800.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 15,800.- บาท

17

จ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์

780.-

780.-

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 780.- บาท

18 จ้างเหมาทากระเป๋าผ้า

4,100.-

4,100.-

ตกลงราคา ร้านสรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 4,100.- บาท

19 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

6,248.-

6,248.-

รวม 2 รายการ
20 จัดซื้อมูลค้างคาว

ตกลงราคา ร้านเจริญพานิช
ราคาที่เสนอ 6,248.- บาท

500.-

500.-

สานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ราคา 1,000.- บาท

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา

ตกลงราคา นายหัทฐพงษ์ คล้องสวาสดิ์
ราคาที่เสนอ 500.-บาท

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 3,260.- บาท

ราคาที่เสนอ 1,000.- บาท

ราคาที่เสนอ 460.- บาท
14 ค่าเช่าห้องประชุมสวางคบุรี

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

นายนที พรมเสนา

ลว. 3 ก.พ. 60
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 500.-บาท

66/2560
ลว 21 ก.พ. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

67/2560
ลว. 21 ก.พ. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 6,248.- บาท
นายหัทฐพงษ์ คล้องสวาสดิ์

65/2560
ลว. 20 ก.พ. 60

ราคา 4,100.- บาท
ร้านเจริญพานิช

64/2560
ลว. 17 ก.พ.60

ราคา 780.- บาท
ร้านสรรพิทยา 2558

63/2560
ลงวันที่ 6 ก.พ. 60

ราคา 15,800.- บาท
นายนที พรมเสนา

62/2560
ลงวันที่ 6 ก.พ. 60

ราคา 980.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

61/2560
ลว. 6 ก.พ. 60

ราคา 500.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

60/2560
ลว. 6 ก.พ. 60

ราคา 460.- บาท
สานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์

59/2560

68/2560
ลว. 21 ก.พ. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

69/2560
ลว. 21 ก.พ. 60

-3ที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
21 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 4 รายการ

1,250.-

1,250.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 1,250.- บาท

22 จัดซื้อผงโกโก้

240.-

240.-

ตกลงราคา หจก.จินตนาพันธุ์
ราคาที่เสนอ 240.- บาท

23 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่ม

993.-

993.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

รวม 2 รายการ
24 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 3 รายการ

ราคาที่เสนอ 993.- บาท
5,250.-

5,250.-

ตกลงราคา

15,800.-

15,800.-

ตกลงราคา

1,335.-

1,335.-

4,685.-

4,685.-

จานวน 11 รายการ
28 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 10 รายการ

5,561.-

5,250.-

5,250.-

จานวน 3 รายการ
30 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

4,200.-

จานวน 2 รายการ
31 จัดซื้อกรอบรูป (ของสมนาคุณ)

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 5,250.- บาท

4,200.-

ตกลงราคา ร้านซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 4,200.- บาท

2,250.-

2,250.-

70/2560

ราคา 1,250.- บาท
หจก.จินตนาพันธ์

ลว. 21 ก.พ. 60
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 240.- บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

71/2560
ลว. 21 ก.พ. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 993.- บาท

72/2560
ลว. 22 ก.พ. 60
73/2560
73/2560

ราคาที่เสนอ 5,561.- บาท
29 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

เป็นราคาที่เหมาะสม

หจก. คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก. คลังเครื่องเขียนอภิญญา เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 4,685.-บาท
5,561.-

หรือจ้ำง

ลว. 24 ก.พ. 60

ราคาที่เสนอ 1,335.- บาท
27 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

โดยสังเขป

ราคา 5,250.- บาท

ราคาที่เสนอ 15,800.- บาท
26 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

หจก. คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก. คลังเครื่องเขียนอภิญญา เป็นราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 5,250.- บาท

25 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 4 รายการ

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ตกลงราคา ร้านโชติอุดมศิลป์ กรอบรูป
ราคาที่เสนอ 2,250.- บาท

ราคา 15,800.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

ลว. 24 ก.พ. 60
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 1,335.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

ลงวันที่ 25 ก.พ. 60
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 4,685.-บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 2,250.- บาท

77/2560
ลว. 24 ก.พ. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 4,200.- บาท
ร้านโชติอุดมศิลป์ กรอบรูป

76/2560
ลว. 24 ก.พ.60

ราคา 5,250.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท

75/2560
ลงวันที่ 24 ก.พ. 60

ราคาที่เสนอ 5,561.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

74/2560

78/2560
ลว 24 ก.พ. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

79/2560
ลว. 24 ก.พ. 60

-4ที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
32 เช่ารถตู้พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

56,000.-

56,000.-

ตกลงราคา นายบุญเรือง กลิ่นทอง
ราคาที่เสนอ 56,000.- บาท

33 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

1,170.-

1,170.-

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 1,170.-บาท

34 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 7 รายการ

14,027.70

14,027.70

ตกลงราคา ร้านเขียวไชยศรี

นายบุญเรือง กลิ่นทอง

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม

80/2560

ราคา 56,000.- บาท
นายนที พรมเสนา

ลว. 24 ก.พ. 60
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 1,170.-บาท
ร้านเขียวไชยศรี

ลว. 24 ก.พ. 60
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 14,027.70.- บาท ราคา 14,027.70.- บาท
35 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

3,002.-

3,002.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 3,002.- บาท

36 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
37 เช่ารถตู้พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้า
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1,863.56,000.6,453,600.-

1,863.56,000.5,555,555.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ตกลงราคา

น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

ราคาที่เสนอ 1,863.- บาท

ราคา 1,863.- บาท

นายบุญเรือง กลิ่นทอง

นายบุญเรือง กลิ่นทอง

ราคาที่เสนอ 56,000.- บาท

ราคา 56,000.- บาท

e-bidding หจก.จาปาศักดิ์ กรุ๊ป

หจก.จาปาศักดิ์ กรุ๊ป

ราคาที่เสนอ 5,555,555.-บาท ราคา 5,555,555.- 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 8 มีนาคม 2560

82/2560
ลว. 24 ก.พ. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 3,002.- บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

81/2560

83/2560
ลว. 27 ก.พ. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

84/2560
ลว. 27 ก.พ. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

85/2560
ลว. 27 ก.พ. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

303/2560
ลว. 20 ก.พ. 60

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2560
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจาเดือนมีนาคม

21,638.75

21,638.75

จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน

620.-

620.-

ประจาเดือนมีนาคม
3

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ

991.89

คันหมายเลขทะเบียน ชล-3317 กทม.
4
5

จ้างเหมาจัดทาพานพุ่มดอกไม้สด
จัดซื้อวัสดุสานักงาน

ตกลงราคา นางบุณยนุชฯ
ราคาที่เสนอ 620.-บาท

991.89

ตกลงราคา บริษทั อีซูซุอุตรดิตถ์ฯ
ราคาที่เสนอ 991.89- บาท

1,000.550.-

1,000.550.-

จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

590.-

590.-

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

5,100.-

5,100.-

รวม 2 รายการ
8

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ

1,515.12

รวม 4 รายการ
9

จ้างเหมาจัดทาภาชนะคัดแยกขยะ

65,250.-

หรือจ้ำง

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ตกลงราคา บริษทั โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ
ตกลงราคา ท่าเหนือการพิมพ์
ราคาที่เสนอ 65,250.- บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม

89/2560
ลว. 3 มี.ค. 60
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 65,250.- บาท

93/2560
ลว. 13 มี.ค. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 1,515.12 บาท
ท่าเหนือการพิมพ์

92/2560
ลว. 10 มี.ค. 60

ราคา 5,100.- บาท
บริษทั โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ

91/2560
ลว 10 มี.ค.. 60

ราคา 590.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท

90/2560
ลว. 8 มี.ค.60

ราคา 550 - บาท
นายนที พรมเสนา

86/2560
ลงวันที่ 1 มี.ค. 60

ราคาที่เสนอ 991.89- บาท

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

01/2560
ลงวันที่ 3 ต.ค. 59

บริษทั อีซูซุอุตรดิตถ์ฯ

ราคาที่เสนอ 1,000.- บาท

ราคาที่เสนอ 1,515.12 บาท
65,250.-

โดยสังเขป

ราคา 620.- บาท

ราคาที่เสนอ 1,000.- บาท

ราคาที่เสนอ 5,100.- บาท
1,515.12

นางบุณยนุชฯ

ร้านดอกไม้ ขุนต้น ฟลอรีส

ราคาที่เสนอ 590.- บาท
7

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

ราคา 21,638.75 บาท

ตกลงราคา ร้านดอกไม้ ขุนต้น ฟลอรีส

ราคาที่เสนอ 550.- บาท
6

เหตุผลที่คัดเลือก

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม
ราคา 21,638.75 บาท

2

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

94/2560
ลว. 17 มี.ค. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

95/2560
ลว. 21 มี.ค. 60

-2ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
10 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

5,139.-

5,139.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 5,139.- บาท

11 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

1,266.-

1,266.-

จานวน 6 รายการ

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 1,266.- บาท

12 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

2,730.-

2,730.-

รวม 3 รายการ

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 2,730.- บาท

13 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000.-

10,000.-

ตกลงราคา หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า
ราคาที่เสนอ 10,000.-บาท

14 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

590.-

590.-

คันหมายเลขทะเบียน ชล-3317 กทม.
15 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

ตกลงราคา ท่าเหนือการพิมพ์
ราคาที่เสนอ 590- บาท

1,040.-

1,040.-

ตกลงราคา ท่าเหนือการพิมพ์
ราคาที่เสนอ 1,040.- บาท

16 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

10,075.-

10,075.-

รวม 7 รายการ

ตกลงราคา ร้าน ต.ศิลป์ 2
ราคาที่เสนอ 10,075.- บาท

17 จ้างเหมาทาพานพุ่มดอกไม้สด

2,000.-

2,000.-

จานวน 2 รายการ

ตกลงราคา ร้านดอกไม้ ขุนต้น ฟลอรีส
ราคาที่เสนอ 2,000.- บาท

18 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ
จานวน 11 รายการ

4,700

4,700.08

ตกลงราคา บริษทั โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ
ราคาที่เสนอ 4,700.08 บาท

น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

นางวรรณี รอดรักษา

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันที่บนั ทึก 10 เมษายน 2560

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม

96/2560

ราคา 5,139.- บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

ลว. 21 มี.ค. 60
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 1,266.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า

เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม
เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 4,700.08 บาท

101/2560
ลว 24 มี.ค.. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 2,000.- บาท
บริษทั โตโยต้าอุตรดิตถ์

101/2560
ลว. 24 มี.ค.60

ราคา 10,075.- บาท
ร้านดอกไม้ ขุนต้น ฟลอรีส

100/2560
ลว. 24 มี.ค. 60

ราคาที่เสนอ 1,040.- บาท
ร้าน ต.ศิลป์ 2

99/2560
ลงวันที่ 24 มี.ค. 60

ราคาที่เสนอ 590.- บาท
ท่าเหนือการพิมพ์

98/2560
ลงวันที่ 24 มี.ค. 60

ราคา 10,000.- บาท
ท่าเหนือการพิมพ์

97/2560
ลว. 23 มี.ค. 60

ราคา 2,730.- บาท

* หมายเหตุ วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธพี เิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างที่ปรึกษาโดยตกลง
ชื่อ - สกุล ผู้ให้ข้อมูล

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

102/2560
ลว. 29 มี.ค. 60

เป็นราคาที่เหมาะสม

103/2560
ลว. 29 มี.ค. 60

