แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2558
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เดือนตุลาคม 58

16,185.20

16,185.20

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์
16,185.20 บาท

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน

620.-

620.-

ตกลงราคา นางบุณยนุชฯ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม 01/2559 ลงวันที่ 1 ต.ค.58

16,185.20 บาท
นางบุณยนุชฯ ราคา 620.- บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 02/2559 ลงวันที่ 1 ต.ค. 58

ราคาที่เสนอ 620.-บาท
3 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (งบ สป.)

150,900.-

ระยะเวลาจ้าง 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.58)

(รวม 6 อัตรา)

3 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 8 รายการ

4,197.-

150,900.-

ตกลงราคา

นายเสน่ห์ฯ, นายศิริวฒ
ั น์, น.ส.วรกมล,

102,000.-

4,197.102,000.-

จานวน 1 อัตรา
5 จ้างเหมาซ่อมรถราชการ

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558

1,594.30

ทะเบียน 3 กษ 4750 กทม.
6 จ้างเหมาซ่อมรถราชการ

ตกลงราคา บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ
ราคาที่เสนอ 1,594.30

1,520.-

1,520.-

ทะเบียน ชล-3317 กทม.
7 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล (งานกฐินฯ)

ตกลงราคา น.ส.ปนัดดา งามละม่อม
ราคาที่เสนอ 102,000.- บาท

1,594.30

ตกลงราคา ร้านบุญธรรมออโต้เซอร์วสิ
ราคาที่เสนอ 1,520.- บาท

8,200.-

จ้างตามความเหมาะสม

8,200.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 8,200 บาท

สรรพิทยา 2558

17-21/2559
ลว. 1 ต.ค. 58

น.ส.สนธิกานต์, นายยิง่ เกียรติ, นางสมคิด น.ส.สนธิกานต์, นายยิง่ เกียรติ, นางสมคิด

ราคาที่เสนอ 4,197.-บาท
4 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

นายเสน่ห์ฯ, นายศิริวฒ
ั น์, น.ส.วรกมล,

เป็นราคาที่เหมาะสม 03/2559 ลว. 12 ต.ค.58

ราคา 4,197.-บาท
น.ส.ปนัดดาฯ

จ้างตามความเหมาะสม 15/2559 ลว 1 ต.ค. 58

ราคา 102,000.- บาท
บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ

เป็นผู้มีอาชีพ

04/2559 ลว. 13 ต.ค. 58

เป็นผู้มีอาชีพ

05/2559 ลว.14 ต.ค. 58

เสนอราคาต่า

06/2559 ลว.12 ต.ค. 58

ราคา 1,594.30 บาท
ร้านบุญธรรมออโต้เซอร์วสิ ฯ
ราคา 1,520.- บาท
ร้าน AF ปริ้น
ราคา 8,200.- บาท

-2-

ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
8 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

470.-

470.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

ร้าน AF ปริ้น ราคา 470.- บาท

เสนอราคาต่า

07/59 ลว. 19 ต.ค. 58

ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท

เสนอราคาต่า

08/2559 ลว. 19 ต.ค. 58

ราคาที่เสนอ 470.- บาท
9 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์

480.-

480.-

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 480.-บาท

10 จัดซื้อวัสดุสานักงาน 3 รายการ

6,115.-

6,115.-

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 6,115 บาท

11 จ้างเหมาจัดทาพวงมาลาดอกไม้สด

1,500.-

1,500.-

ตกลงราคา ร้านขุนต้น ฟลอรีส
ราคาที่เสนอ 1,500.-บาท

12 จัดซ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 1 รายการ

4,700.-

4,700.-

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 4,700.-

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (UPS)

1,850.-

1,850.-

ตกลงราคา ร้านซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 1,850.-

14 จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล

1,000.-

1,000.-

ตกลงราคา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ราคาที่เสนอ 1,000.- บาท

15 จ้างเหมาจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์

50,000.-

50,000.-

ตกลงราคา ร้านดีไซน์ปริ้น
ราคาที่เสนอ 50,000.- บาท

ราคา 480.- บาท
สรรพิทยา 2558
ราคา 6,115 บาท
ร้านขุนต้น ฟลอรีส

นางวรรณี รอดรักษา

เป็นราคาที่เหมาะสม 10/2559 ลว.15 ต.ค.59

ราคา 1,500 บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท

เสนอราคาต่า

11/2559 ลว. 16 ต.ค. 59

เสนอราคาต่า

12/2559 ลว. 28 ต.ค. 59

ราคา 4,700 บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคา 1,850 บาท
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

เป็นราคาจ้างที่เหมาะสม 13/2559 ลว. 29 ต.ค. 59

1,000 บาท
ร้านดีไซน์ปริ้น
ราคา 50,000.- บาท

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

เป็นราคาที่เหมาะสม 09/2559 ลว. 26 ต.ค. 58

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันที่บนั ทึก 10 พฤศจิกายน 2558

เสนอราคาต่า

14/2559 ลว. 29 ต.ค. 59

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2558
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

17,230.75

17,230.75

600.-

600.-

ตกลงราคา นางบุณยนุชฯ
ราคาที่เสนอ 600.- บาท

3 จ้างเหมาซ่อมรถทะเบียน ชจ-1426 กทม 2,973.53

2,973.53

ตกลงราคา บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ
ราคาที่เสนอ 2,973.53 บาท

4 จ้างเหมาจัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ

1,600.-

1,600.-

ตกลงราคา นายสนิท ฟองแก้ว
ราคาที่เสนอ 1,600.- บาท

5 จัดซื้อวัสดุสานักงาน (พัดลม)

5,180.-

5,180.-

จานวน 2 เครื่อง
6 จ้างเหมาทาสติ๊กเกอร์

1,200.-

จานวน 2 รายการ
7 จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

ตกลงราคา บ.ไทยพานิชวีดีโอ จากัด
ราคาที่เสนอ 5,180.- บาท

1,200.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 1,200.- บาท

1,800.-

1,800.-

ตกลงราคา นายประดิษฐ์ฯ
ราคาที่เสนอ 1,800.- บาท

8 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

950.-

950.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 950.- บาท

9 ค่าวัสดุสานักงาน 2 รายการ

728.-

728.-

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม
17,230.75 บาท

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 2 รายการ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 728.-บาท

15/2559 ลว. 1 พ.ย. 58

17,230.75 บาท
นางบุณยนุชฯ

เป็นราคาที่เหมาะสม

16/2559 ลว. 1 พ.ย. 58

ราคา 600.- บาท
บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ

เป็นผู้มีอาชีพ

17/2559 ลว. 3 พ.ย. 58

เป็นราคาที่ต่า

18/2559 ลว. 3 พ.ย. 58

เป็นราคาที่ต่า

19/2559 ลว. 4 พ.ย. 58

เป็นราคาที่ต่า

20/2559 ลว. 4 พ.ย. 58

ราคา 2,973.53 บาท
นายสนิท ฟองแก้ว
ราคา 1,600 บาท
บ.ไทยพานิชวีดีโอ จากัด
ราคา 5,180 .- บาท
ร้าน AF ปริ้น
ราคา 1,200.- บาท
นายประดิษฐ์ฯ

เป็นราคาที่เหมาะสม 21/2559 ลว. 5 พ.ย. 58

ราคา 1,800.- บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

เป็นราคาที่เหมาะสม 22/2559 ลว. 10 พ.ย. 58

ราคา 950.- บาท
สรรพิทยา 2558
ราคา 728.- บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 23/2559 ลว . 11 พ.ย. 58

-2-

ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
10 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

6,200.-

6,200.-

(ตู้เหล็ก+โต๊ะคอมขาเหล็ก)
11 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

ตกลงราคา หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟา้ เฟอร์นิเจอร์ หจก.อุตรดิตถ์ศรีฟา้ เฟอร์นิเจอร์
ราคาที่เสนอ 6,200 บาท

1,540.-

1,540.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 1,540 บาท

12 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

8,800.-

8,800.-

(ตู้เหล็กบานเลื่อน 3 หลัง)
13 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

ตกลงราคา หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์
ราคาที่เสนอ 8,800.- บาท

2,610.-

2,610.-

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 2,610.-บาท

14 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

590.-

590.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 590.- บาท

15 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า รวม 3 รายการ

1,530.-

1,530.-

ตกลงราคา ร้านพรชัยอิเล็กตริค
ราคาที่เสนอ 1,530.- บาท

16 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (งบสภาวะ)
ตั้งแต่วนั ที่ 24 พ.ย.58 - 31 ก.ย.59

71,866.-

71,866

ตกลงราคา นายนัฐวิทย์ฯ
ราคาที่เสนอ 71,866.-บาท

ราคา 6,200.- บาท
ร้าน AF ปริ้น

นางวรรณี รอดรักษา

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน วันที่บนั ทึก 10 ธันวาคม 2558

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม 24/2559 ลว. 19 พ.ย. 58
-

-

เป็นราคาที่ต่า

25/2559 ลว. 19 พ.ย. 58

เป็นราคาที่ต่า

26/2559 ลว. 20 พ.ย. 58

ราคา 1,200 บาท
หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์
ราคา 8,800.- บาท
สรรพิทยา 2558

เป็นราคาที่เหมาะสม 27/2559 ลว. 20 พ.ย. 58

ราคา 728.- บาท
ร้าน AF ปริ้น

เป็นราคาที่ต่า

28/2559 ลว 20 พ.ย. 58

ราคา 590.- บาท
ร้านพรชัยอิเล็กตริค

เป็นราคาที่เหมาะสม 29/2559 ลว 20 พ.ย. 58

ราคา 1,530บาท
นายนัฐวิทย์ฯ
ราคา 71,866.-บาท

* หมายเหตุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างที่ปรึกษาโดยตกลง
ชื่อ - สกุล ผู้ให้ข้อมูล

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

จ้างตามความเหมาะสม 98/2559 ลว. 24 พ.ย. 58

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2558
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

17,215.85

17,215.85

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 2 รายการ

620.-

620.-

1,308.-

1,308.-

5,623.-

5,623.1,400.-

10,095.45

10,095.45

ทะเบียน ชจ-1426 กทม.
7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ตกลงราคา ร้านพรชัยอิเล็กตริค
ตกลงราคา สรรพิทยา2558
ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ตกลงราคา บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์
ราคาที่เสนอ 10,095.45 บาท

7,050.-

7,050.-

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 7,050.- บาท

8 จัดซื้อวัสดุสานักงาน (เก้าอี้ 2 ตัว)

5,000

5,000.-

ตกลงราคา หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์
ราคาที่เสนอ 5,000.-บาท

9 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

950.-

950.-

หรือจ้ำง

31/2559 ลว. 1 ธ.ค. 58

ราคาที่เสนอ 1,400 บาท
6 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ

โดยสังเขป

ตกลงราคา นางบุณยนุชฯ

ราคาที่เสนอ 5,623 บาท
5 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 4 ผืน 1,400.-

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ
30/2559 ลว. 1 ธ.ค.58

ราคาที่เสนอ 1,308.- บาท
4 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 18 รายการ

เหตุผลที่คัดเลือก

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 620.- บาท
3 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 5 รายการ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 950 บาท

นางบุณยนุชฯ

เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคา 620.- บาท
ร้านพรชัยอิเล็กตริค

เป็นราคาที่เหมาะสม 32/2559 ลว 1 ธ.ค. 58

ราคา 1,308.- บาท
สรรพิทยา 2558

เป็นราคาที่เหมาะสม 33/2559 ลว. 1 ธ.ค. 58

ราคา 5,623 บาท
ร้าน AF ปริ้น

เป็นราคาที่ต่า

34/2559 ลว. 1 ธ.ค. 58

เป็นผู้มีอาชีพ

35/2559 ลว. 2 ธ.ค. 58

ราคา 1,400 บาท
บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์
ราคา 10,095.45 บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท

เป็นราคาที่เหมาะสม 36/2559 ลว. 1 ธ.ค. 58

ราคา 7,050 บาท
หจก.ประจักษ์เฟอร์นิเจอร์

เป็นราคาที่เหมาะสม 37/2559 ลว. 2 ธ.ค. 58

ราคา 5,000.- บาท
ร้านAF ปริ้น
ราคา 950 บาท

เป็นราคาที่ต่า

38/2559 ลว. 4 ธ.ค. 58
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ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
11 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 2 รายการ
2,950.-

2,950.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 950 บาท

12 จ้างเหมาจัดงานวัน ทสม.แห่งชาติ

90,000.-

90,000.-

ตกลงราคา นายอดิศักดิ์ฯ
ราคาที่เสนอ 90,000 บาท

13 จัดซื้อของที่ระลึก จานวน 1 ชุด

1,200.-

1,200.-

ตกลงราคา J.S marketing
ราคาที่เสนอ 1,200 บาท

14 จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ

960.-

960.-

ตกลงราคา นายปรีชาฯ

ร้านAF ปริ้น

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่ต่า

39/2559 ลว 3 ธ.ค. 58

ราคา 950.- บาท
นายอดิศักดิ์ฯ

เป็นราคาที่เหมาะสม 40/2559 ลว 1 ธ.ค. 58

ราคา 90,000.-บาท
J.S marketing

เป็นราคาที่เหมาะสม 41/2559 ลว. 1 ธ.ค. 58

ราคา 1,200 บาท
นายปรีชาฯ ราคา 960.-

เป็นราคาที่เหมาะสม 42/2559 ลว. 4 ธ.ค. 58

น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

เป็นราคาที่เหมาะสม 43/2559 ลว. 8 ธ.ค. 58

ราคาที่เสนอ 960.- บาท
15 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

2,646.-

2,646.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 2,646.-บาท

16 จ้างเหมารถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

39,500.-

39,500.-

ตกลงราคา นายธนกรฯ
ราคาที่เสนอ 39,500.- บาท

17 จ้างเหมารถตู้ พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

65,000.-

65,000.-

ตกลงราคา นายบุญเรืองฯ
ราคาที่เสนอ 65,000 บาท

18 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ (ติดแท็งค์)

700.-

700.-

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 700.-บาท

19 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

590.-

590.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 590 บาท

20 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

2,299.-

2,299.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 2,299.- บาท

21 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ
ทะเบียน ชจ-1426 กทม.

3,718.25

3,718.25

ตกลงราคา บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์
ราคาที่เสนอ 3,718.25

ราคา 2,646.- บาท
นายธนกร ฯ

เป็นราคาที่เหมาะสม 44/2559 ลว. 1 ธ.ค. 58

ราคา 39,500.-บาท
นายบุญเรืองฯ

เป็นราคาที่ต่า

45/2559 ลว. 1 ธ.ค. 58

ราคา 65,000.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท

เป็นราคาที่เหมาะสม 46/2559 ลว. 17 ธ.ค. 58

ราคา 700 บาท
ร้าน AF ปริ้น

เป็นราคาที่ต่า

47/2559 ลว. 17 ธ.ค. 58

ราคา 590 บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

เป็นราคาที่เหมาะสม 48/2559 ลว. 18 ธ.ค. 58

ราคา 2,299.- บาท
บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์
ราคา 3,718.25 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ

49/2559 ลว. 29 ธ.ค. 58

* 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 มกราคม 2559

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2559
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์

12,814.25

12,814.25

620.-

620.20,000.-

(แสง สี เสียง) งานกาชาด
4 จ้างเหมาจัดทาซุ้มกาชาด

ตกลงราคา นางบุณยนุชฯ
ตกลงราคา นายเดช แก้วจู
ราคาที่เสนอ 20,000.-บาท

35,000.-

35,000.-

ตกลงราคา นายณัฐพงษ์ บุญอยู่
ราคาที่เสนอ 20,000.- บาท

5 จ้างเหมาจัดทาพวงมาลาดอกไม้สด

1,500.-

1,500.-

ตกลงราคา ขุนต้น ฟลอรีส
ราคาที่เสนอ 1,500.-บาท

6 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

310.-

310.-

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม

ราคาที่เสนอ 620.- บาท
3 จ้างเหมาประดับไฟพร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียง20,000.-

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

นางบุณยนุชฯ

50/2559 ลว. 4 ม.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม 51/2559 ลว. 4 ม.ค. 59

ราคา 620.- บาท
นายเดช แก้วจู

เป็นราคาที่เหมาะสม 52/2559 ลว. 4 ม.ค. 59

ราคา 20,000.- บาท
นายณัฐพงษ์ บุญอยู่

เป็นราคาที่เหมาะสม 53/2559 ลว. 30 ธ.ค. 58

ราคา 20,000.- บาท
ขุนต้น ฟลอรีส

เป็นราคาที่เหมาะสม 54/2559 ลว. 5 ม.ค. 59

ราคา 1,500.- บาท

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558 ราคาที่เสนอ 310.-บาท
สรรพิทยา 2558

เป็นราคาที่เหมาะสม 55/2559 ลว. 8 ม.ค. 59

ราคา 310.- บาท
7 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ

4,400.-

4,400.-

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 4,400.-บาท

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ

4,300.-

4,300.-

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 4,300.- บาท

สรรพิทยา 2558

เป็นราคาที่เหมาะสม 56/2559 ลว. 8 ม.ค. 59

ราคา 4,400.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคา 4,300 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 57/2559 ลว. 8 ม.ค. 59
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ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
9 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กง-2540 กทม.

4,759.36

4,759.36

ตกลงราคา บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ
ราคาที่เสนอ 4,759.36.-บาท

10 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

3,187.-

3,187.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 3,487.-บาท

11 จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง

75,000.-

75,000.-

ตกลงราคา นายบุญเรืองฯ
ราคาที่เสนอ 75,000.- บาท

12 เช่าห้องประชุมศิลาอาสน์

1,000.-

1,000.-

ตกลงราคา สานักงานจังหวัดฯ
ราคาที่เสนอ 1,000.-บาท

13 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

1,449.-

1,449.-

ตกลงราคา หจก.จิตนาพันธุ์
ราคาที่เสนอ 1,449.- บาท

14 จัดซื้อวัสดุสานักงาน 2 รายการ

750.-

750.-

ตกลงราคา ร้านสรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 750.- บาท

15 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

590.-

590.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 590.- บาท

16 จัดซื้อวัสดุ จานวน 5 รายการ

8,347.85

8,347.85

ตกลงราคา ร้านเจริญพานิช
ราคาที่เสนอ 8,347.85 บาท

17 จัดซื้อถังน้าพลาสติก

7,500.-

7,500.-

ตกลงราคา ร้าน พีแอนด์พี
ราคาที่เสนอ 7,500.-บาท

บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

ตรงตามยี่หอ้ รถ

58/2559 ลว. 14 ม.ค.59

ราคา 4,759.36
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

เป็นราคาที่เหมาะสม 59/2559 ลว. 14 ม.ค.59

ราคา 3,187.-บาท
นายบุญเรืองฯ

เป็นราคาที่เหมาะสม 60/2559 ลว. 8 ม.ค. 59

ราคา 75,000.-บาท
สานักงานจังหวัดฯ

เป็นสถานที่เหมาะสม 61/2559 ลว. 18 ม.ค.59

ราคา 1,000.-บาท
หจก.จิตนาพันธุ์

เป็นราคาที่ต่า

62/2559 ลว. 15 ม.ค. 59

ราคา 1,449.- บาท
สรรพิทยา 2558

เป็นราคาที่เหมาะสม 63/2559 ลว. 18 ม.ค. 59

ราคา 750.- บาท
ร้าน AF ปริ้น

เป็นราคาที่ต่า

64/2559 ลว. 18 ม.ค. 59

เป็นราคาที่ต่า

65/2559 ลว. 18 ม.ค. 59

ราคา 590.- บาท
ร้านเจริญพานิช
ราคา 8,347.85 บาท
ร้าน พีแอนด์พี
ราคา 7,500.-บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 66/2559 ลว. 18 ม.ค. 59
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ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
18 จัดซื้อวัสดุสานักงาน 2 รายการ

11,250.-

11,250.-

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 11,250.-บาท

19 จ้างเหมาทาไวนิลประชาสัมพันธ์

590.-

590.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 590.- บาท

20 จัดซื้อถังน้าพลาสติก

112,500.-

112,500.-

ตกลงราคา ร้าน พีแอนด์พี
ราคาที่เสนอ 112,500.- บาท

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)

3,300.-

3,300.-

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 3,300.- บาท

22 จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ รวม 4 รายการ

375,000.-

107,642.-

ตกลงราคา ร้านเจริญพานิช
ราคาที่เสนอ 107,642.- บาท

23 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
24 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน
จานวน 6 อัตรา

59,090.150,900.-

59,090.150,900.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ตกลงราคา

สรรพิทยา 2558

นางวรรณี รอดรักษา

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม 67/2559 ลว. 18 ม.ค. 59

ราคา 11,250.-บาท
ร้าน AF ปริ้น

เป็นราคาที่ต่า

68/2559 ลว. 25 ม.ค. 59

ราคา 590.- บาท
ร้านพีแอนด์พี

เป็นราคาที่เหมาะสม 69/2559 ลว. 18 ม.ค. 59

ราคา 112,500.-บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท

เป็นราคาที่เหมาะสม 70/2559 ลว. 26 ม.ค. 59

ราคา 3,300 บาท
ร้านเจริญพานิช

เป็นราคาที่ต่า

71/2559 ลว. 18 ม.ค. 59

เป็นราคาที่ต่า

72/2559 ลว 18 ม.ค. 59
72/2559 ลว 18 ม.ค. 59

ราคา 108,347.85.- บาท
ร้าน AF ปริ้น

ราคาที่เสนอ 59,090.- บาท

ราคา 59,090.- บาท

นายเสน่หฯ์ , นายศิริวฒ
ั น์,

นายเสน่หฯ์ , นายศิริวฒ
ั น์,

เป็นราคาที่ต่า

น.ส.วรกมล,น.ส.สนธิกานต์,

น.ส.วรกมล, น.ส.สนธิกานต์,

ตามความเหมาะสม

นายยิ่งเกียรติ, นางสมคิด

นายยิ่งเกียรติ, นางสมคิด

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

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันที่บนั ทึก 10 กุมภาพันธ์ 2559

100-106/2559
ลว. 1 ม.ค. 59

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2559
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

19,778.50

19,778.50

580.-

580.-

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์

เป็นราคาที่เหมาะสม 73/2559 ลว. 1 ก.พ. 59

ตกลงราคา นางบุณยนุชฯ

เป็นราคาที่เหมาะสม 74/2559 ลว. 1 ก.พ. 59

เดือน ก.พ. 59
2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน ก.พ.59

ราคาที่เสนอ 580.- บาท
3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

2,583.-

2,583.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 2,583.- บาท

4 จัดซื้อวัสดุสานักงานฯ (ปากกาไฟฟ้า)

1,100.-

1,100.-

ตกลงราคา หจก.ตั้งทวีวฒ
ั น์วาณิชย์
ราคาที่เสนอ 1,100.- บาท

5 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (งบกลุ่มจังหวัด)

5,000.-

5,000.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 5,000.- บาท

5 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

14,160.-

14,160.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 14,160.- บาท

6 จัดซื้อวัสดุสานักงาน 2 รายการ

1,400.-

1,400.-

ตกลงราคา ร้าน สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 1,400.-

7 จ้างเหมาซ่อมรถราชการ 3กษ -4750

2,300.50

2,300.50

ตกลงราคา บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ
ราคาที่เสนอ 2,300.50 บาท

นางบุณยนุชฯ
ราคา 580.- บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

เป็นราคาที่เหมาะสม 75/2559 ลว 27 ม.ค. 59

ราคา 2,583.หจก.ตั้งทวีวฒ
ั น์วาณิชย์

เป็นราคาที่เหมาะสม 76/2559 ลว. 28 ม.ค. 59

ราคา 1,100.- บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

เป็นราคาที่เหมาะสม 77/2559 ลว. 1 ก.พ. 59

ราคา 5,000.- บาท
ร้าน AF ปริ้น

เป็นราคาที่ต่า

78/2559 ลว. 1 ก.พ. 59

ราคา 14,160.- บาท
ร้าน สรรพิทยา

เป็นราคาที่เหมาะสม 79/2559 ลว. 4 ก.พ. 59

ราคา 1,400.- บาท
บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์
ราคา 2,300.50 บาท

เป็นผู้มีอาชีพ

80/2559 ลว. 4 ก.พ. 59

-2-

ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
8 ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน 2 รายการ

1,400.-

1,400.-

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 1,400.- บาท

9 ค่าจ้าเหมาถ่ายเอกสาร

700.-

700.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 700.- บาท

10 จัดซื้อวัสดุการเกษตร รวม 9 รายการ

300,000.-

299,325.-

ตกลงราคา หจก.นายตะวันคอนกรีต
ราคาที่เสนอ 299,325.- บาท

11 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 6 รายการ

1,541.-

1,541.-

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 1,541.- บาท

13 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 3 รายการ

3,600.-

3,600.-

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 3,600.-บาท

14 จัดซื้อวัสดุสานักงาน 1 รายการ

1,045.-

1,045.-

ตกลงราคา ร้านทวีชัย
ราคาที่เสนอ 1,045.-บาท

15 จ้างเหมาทากระเป๋าผ้าประชาสัมพันธ์

6,000.-

6,000.-

ตกลงราคา นางรุ่งนภาฯ
ราคาที่เสนอ 6,000.-บาท

16 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 6 รายการ

2,914.-

2,914.-

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 2,914.- บาท

17 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 5 รายการ

4,960.-

4,960.-

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 4,960.- บาท

สรรพิทยา 2558

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม 81/2559 ลว. 4 ก.พ. 59

ราคา 1,400.- บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

เป็นราคาที่เหมาะสม 82/2559 ลว. 5 ก.พ. 59

ราคา 700 บาท
หจก.นายตะวันคอนกรีต

เป็นราคาที่ต่า

83/2559 ลว. 5 ก.พ. 59

ราคา 299,325.- บาท
สรรพิทยา 2558

เป็นราคาที่เหมาะสม 84/2559 ลว. 5 ก.พ. 59

ราคา 1,541.- บาท
สรรพิทยา 2558

เป็นราคาที่เหมาะสม 85/2559 ลว. 8 ก.พ. 59

ราคา 3,600.- บาท
ร้านทวีชัย

เป็นราคาที่ต่า

86/2559 ลว. 8 ก.พ. 59

ราคา 1,045 บาท
นางรุ่งนภาฯ

เป็นราคาที่เหมาะสม 87/2559 ลว. 10 ก.พ. 59

ราคา 6,000.- บาท
สรรพิทยา 2558

เป็นราคาที่เหมาะสม 88/2559 ลว. 11 ก.พ. 59

ราคา 2,914.- บาท
สรรพิทยา 2558
ราคา 4,960.-บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 89/2559 ลว. 15 ก.พ. 59

18 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

780.-

780.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 780.-บาท

19 ค่าเช่าห้องประชุม

2,000.-

2,000.-

ตกลงราคา อบต.ผักขวง
ราคาที่เสนอ 2,000.-บาท

20 จ้างเหมาซ่อมรถราชการ ชจ-1426

2,252.35

2,252.35

ตกลงราคา บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ
ราคาที่เสนอ 2,252.35 บาท

21 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

780.-

780.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 780.-บาท

ร้าน AF ปริ้น

เป็นราคาที่ต่า

90/2559 ลว. 19 ก.พ. 59

ราคา 780.- บาท
อบต.ผักขวง

เป็นราคาที่เหมาะสม 91/2559 ลว. 25 ก.พ. 59

ราคา 2,000.-บาท
บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์

เป็นผู้มีอาชีพ

92/2559 ลว. 26 ก.พ.59

เป็นราคาที่ต่า

93/2559 ลว. 25 ก.พ.59

ราคา 2,252.35 บาท
ร้าน AF ปริ้น
ราคา 780.- บาท

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2559
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์

21,301.40

12,814.25

620.-

620.-

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม
ตกลงราคา นางบุณยนุชฯ

94/2559 ลว.1 มี.ค. 59

นางบุณยนุชฯ ราคา 620.- บาท

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

สรรพิทยา 2558

เป็นราคาที่เหมาะสม 96 /2559 ลว. 2 มี.ค. 59

ราคาที่เสนอ 620.- บาท
3 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ

3,600.-

3,600.-

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 3,600.-บาท

4 จัดซื้อวัสดุดับไฟป่า

3,300.-

3,300.-

จานวน 3 รายการ
5 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ

ตกลงราคา เอ็มพีมาร์เก็ตติ้ง
ราคาที่เสนอ 3,300.-บาท

3,105.-

3,105.-

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 3,105.-บาท

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 1 รายการ

2,550.-

2,550.-

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 2,550.-

7 ค่าวัสดุสานักงาน (ใช้จัดประชุม)

2,610.-

2,610.-

รวม 4 รายการ
8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 1 รายการ

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 2,610.-บาท

1,600.-

1,600.-

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 1,600.- บาท

ราคา 3,600.- บาท
เอ็มพีมาร์เก็ตติ้ง

มีผู้ขายเพียงรายเดียว 97/2559 ลว. 3 มี.ค. 59

ราคา 3,300.- บาท
สรรพิทยา 2558

เป็นราคาที่เหมาะสม 98/2559 ลว. 3 มี.ค. 59

ราคา 3,105.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท

เป็นราคาที่เหมาะสม 99/2559 ลว. 3 มี.ค. 59

ราคาที่ 3,105.- บาท
สรรพิทยา 2558

เป็นราคาที่เหมาะสม 100/2559 ลว 11 มี.ค. 59

ราคา 2,610.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคา 1,600.-บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 101/2559 ลว. 11 มี.ค. 59

-2-

ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
9 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 4 รายการ

4,359.-

4,359.-

(ส่วนทรัพยากรน้า)

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 4,359.- บาท

10 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

520.-

520.-

(ส่วนสิ่งแวดล้อม)

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 520.- บาท

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 2 รายการ

1,600.-

1,600.-

(ส่วนสิ่งแวดล้อม)

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 1,600.- บาท

12 ค่าจ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

680.-

680.-

(ส่วนสิ่งแวดล้อม)

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 680.- บาท

13 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
(ส่วนอานวยการ)

700.-

700.-

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 700.- บาท

สรรพิทยา 2558

นางวรรณี รอดรักษา

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม 102/2559 ลว. 21 มี.ค. 59

ราคาที่เสนอ 4,359.- บาท
สรรพิทยา 2558

เป็นราคาที่เหมาะสม 103/2559 ลว. 21 มี.ค. 59

ราคา 520.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท

เป็นราคาที่เหมาะสม 104/2559 ลว. 21 มี.ค.59

ราคา 1,600.-บาท
ร้าน AF ปริ้น

เป็นราคาที่เหมาะสม 105/2559 ลว. 21 มี.ค.59

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

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันที่บนั ทึก 10 เมษายน 2559

เป็นราคาที่เหมาะสม 106/2559 ลว. 28 มี.ค. 59

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2559
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์

14,464.50

14,464.50

600.-

600

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม
ตกลงราคา นางบุณยนุชฯ

94/2559 ลว.1 เม.ย. 59

นางบุณยนุชฯ ราคา 600.- บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 95/2559 ลว.1 เม.ย. 59

ร้านขุนต้น ฟลอรีทส์

เป็นราคาที่เหมาะสม 96 /2559 ลว. 1 เม.ย. 59

ราคาที่เสนอ 600.- บาท
3 จ้างเหมาจัดทาพวงมาลา

1,500.-

1,500.-

ตกลงราคา ร้านขุนต้น ฟลอรีสท์
ราคาที่เสนอ 1,500.-บาท

4 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

590.-

590.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 590.-บาท

5 จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ราชการ

2,733.85

2,733.85

คันหมายเลขทะเบียน กง-2540 กทม.
6 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

ตกลงราคา บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์
ราคาที่เสนอ 2,733.85 บาท

3,873

3,873.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 3,873.- บาท

7 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ

6,650.-

6,650.-

คันหมายเลขทะเบียน กก-5523 อต.
8 จ้างเหมาตั้งศูนย์รถยนต์ราชการ
คันหมายเลขทะเบียน กก-5523 อต.

ตกลงราคา อู่ สมบูรณ์เซอร์วสิ
ราคาที่เสนอ 6,650.-บาท

250.-

250.-

ตกลงราคา บุญธรรม เซอร์วสิ
ราคาที่เสนอ 250.- บาท

ราคา 1,500.- บาท
ร้าน AF ปริ้น

เป็นราคาที่เหมาะสม 97/2559 ลว. 1 เม.ย. 59

ราคา 590.- บาท
บ.โตโยต้าอุตรดิตถ์

เป็นราคาที่เหมาะสม 98/2559 ลว. 7 เม.ย. 59

ราคา 2,733.85 บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

เป็นราคาที่เหมาะสม 99/2559 ลว.12 เม.ย. 59

ราคาที่ 3,873.- บาท
อู่นสมบูรณ์เซอร์วสิ

เป็นราคาที่เหมาะสม 100/2559 ลว 7 เม.ย. 59

ราคา 6,650.- บาท
บุญธรรม เซอร์วสิ
ราคา 250.-บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 101/2559 ลว.12 เม.ย. 59

-2-

ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
9 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์

400.-

400.-

(ส่วนทรัพยากรน้า)

ตกลงราคา ร้านซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 400.- บาท

10 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

590.-

590.-

(ส่วนสิ่งแวดล้อม)

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 590.- บาท

11 จ้างเหมาทาพวงมาลาดอกไม้

1,500.-

1,500.-

ตกลงราคา ร้านขุนต้น ฟลอรีสท์
ราคาที่เสนอ 1,500.- บาท

ร้านซีจี ซัพพอร์ท

นางวรรณี รอดรักษา

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม 102/2559 ลว. 20 เม.ย. 59

ราคาที่เสนอ 400.- บาท
ร้าน AF ปริ้น

เป็นราคาที่เหมาะสม 103/2559 ลว. 19 เม.ย. 59

ราคา 590.- บาท
ร้านขุนต้น ฟลอรีทส์
ราคา 1,500.-บาท

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

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันที่บนั ทึก 9 พฤษภาคม 2559

เป็นราคาที่เหมาะสม 104/2559 ลว. 25 เม.ย.59

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2559
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

24,679.75

24,679.75

620.-

620

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 24,679.75 บาท

2 จัดซื้อหนังสือพิมพ์

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ตกลงราคา นางบุณยนุชฯ

105/2559 ลว. 1 พ.ค. 59

ราคา 24,679.75 บาท
นางบุณยนุชฯ ราคา 620.- บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 105/2559 ลว.1 พ.ค. 59

ร้าน AF ปริ้น

เป็นราคาที่เหมาะสม 106/2559 ลว. 3 พ.ค. 59

ราคาที่เสนอ 620.- บาท
3 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล

470.-

470.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 470.-บาท

4 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

590.-

590.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 590.-บาท

5 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

5,254.-

5,254.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 5,254.- บาท

6 จ้างเหมาจัดสถานที่จัดอบรม

1,500.-

1,500.-

ตกลงราคา นางรัตนา ชมพูน้อย
ราคาที่เสนอ 1,500.- บาท

7 ค่าวัสดุสานักงาน รวม 3 รายการ

3,600.-

3,600.-

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 3,600.-บาท

8 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
รวม 3 รายการ

2,435.-

2,435.-

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 2,435.-บาท

ราคา 470.- บาท
ร้าน AF ปริ้น

เป็นราคาที่เหมาะสม 107/2559 ลว. 3 พ.ค. 59

ราคา 590.- บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

เป็นราคาที่เหมาะสม 108/2559 ลว. 3 พ.ค. 59

ราคา 5,254 บาท
นางรัตนา ชมพูน้อย

เป็นราคาที่เหมาะสม 109/2559 ลว.3 พ.ค. 59

ราคาที่ 1,500.- บาท
สรรพิทยา 2558

เป็นราคาที่เหมาะสม 200/2559 ลว.3 พ.ค.59

ราคา 3,600.-บาท
สรรพิทยา 2558
ราคา 2,435.- บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 201/2559 ลว. 3 พ.ค. 59

-2ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
9 เช่าห้องประชุม

2,000.-

2,000.-

ตกลงราคา โรงแรมกิ่งทองรีสอร์ท
ราคาที่เสนอ 2,000.-บาท

10 เช่าห้องประชุมศิลาอาสน์

1,000.-

1,000.-

ตกลงราคา สานักงานจังหวัดฯ
ราคาที่เสนอ 1,000.- บาท

11 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์

500.-

500.-

(ส่วนทรัพยากรน้า)
12 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

ราคาที่เสนอ 500.- บาท
3,808.-

3,808.-

รวม 6 รายการ
13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

2,450.-

2,450.-

680.-

680.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 680.- บาท

6,975.-

6,975.-

ในการจัดประชุม
16 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่)

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 2,450.- บาท

กิจกรรมปลูกต้นไม้
15 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

ตกลงราคา สรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 3,808.- บาท

รวม 2 รายการ
14 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล

ตกลงราคา ร้านซีจี ซัพพอร์ท

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 6,975.-บาท

2,247.-

2,247.-

ตกลงราคา เทพนิมิตรการไฟฟ้า
ราคาที่เสนอ 2,247.-บาท

17 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์
ของฝ่ายการเงินและบัญชี

700.-

700.-

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 700.- บาท

โรงแรมกิ่งทองรีสอร์ท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม 202/2559 ลว 3 พ.ค. 59

ราคา 2,000.- บาท
สานักงานจังหวัดฯ

เป็นราคาที่เหมาะสม 203/2559 ลว.9 พ.ค. 59

ราคา 1,000.- บาท
ร้านซีจี ซัพพอร์ท

เป็นราคาที่เหมาะสม 204/2559 ลว. 10 พ.ค. 59

ราคา 500.- บาท
สรรพิทยา 2558

เป็นราคาที่เหมาะสม 205/2559 ลว.10 พ.ค. 59

ราคา 3,808.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท

เป็นราคาที่เหมาะสม 206/2559 ลว. 10 พ.ค. 59

ราคา 2,450.- บาท
ร้าน AF ปริ้น

เป็นราคาที่เหมาะสม 207/2559 ลว. 12 พ.ค. 59

ราคา 680.- บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

เป็นราคาที่เหมาะสม

204/2559 ลว. 12 พ.ค. 59

ราคาที่เหมาะสม

205/2559 ลว. 17 พ.ค. 59

ราคา 6,975.- บาท
เทพนิมิตรการไฟฟ้า
ราคา 2,247.-บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคา 700.- บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 206/2559 ลว.19 พ.ค. 59

18 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ

10,482.26

10,482.26

คันหมายเลขที่เบียน ชล-3317 กทม.
19 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ

ราคาที่เสนอ 10,482.26 บาท
1170.-

1,170.-

ทะเบียน กก-5523 อุตรดิตถ์
20 จ้างเหมาเปลี่ยนตู้พร้อมเบรกเกอร์

รวม 2 รายการ

ตกลงราคา บุญธรรม เซอร์วสิ
ราคาที่เสนอ 1,170.-บาท

7,565.-

7,565.-

อาคารสานักงานฯ
21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ตกลงราคา บริษทั อีซูซุอุตรดิตถ์ฯ

ตกลงราคา อุตรดิตถ์การไฟฟ้า
ราคาที่เสนอ 7,565.- บาท

7,500.-

7,500

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 7,500.- บาท

บริษทั อีซูซุอุตรดิตถ์ฯ

เป็นราคาที่เหมาะสม 207/2559 ลว. 23 พ.ค. 59

ราคา 10,482.26 บาท
บุญธรรม เซอร์วสิ

เป็นราคาที่เหมาะสม 208/2559 ลว. 26 พ.ค. 59

ราคา 1,170.- บาท
อุตรดิตถ์การไฟฟ้า

เป็นราคาที่เหมาะสม 209/2559 ลว. 27 พ.ค. 59

ราคา 7,565.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่ 7,500.- บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 210/2559 ลว.27 พ.ค. 59

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2559
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

24,369.95

24,369.95

1,200.-

1,200.-

ตกลงราคา ร้านซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 1,200.- บาท

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

1,598.-

1,598.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 1,598.-บาท

4 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

470.-

470.-

ตกลงราคา ร้าน AF ปริ้น
ราคาที่เสนอ 470.-บาท

5 จัดซื้อกิ่งพันธุไ์ ม้ รวม 4 รายการ

172,000.-

172,000.-

ตกลงราคา นายชัยวัฒน์ ปิ่นนาค
ราคาที่เสนอ 172,000.- บาท

6 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 3 รายการ

760.-

760.-

ตกลงราคา ร้านสรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 760.- บาท

7 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

2,450.-

2,450.-

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 2,450.-บาท

8 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
รวม 3 รายการ

2,904.-

2,904.-

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 24,369.95 บาท

2 จ้างเหมาเติมหมึกเลเซอร์ Canon 325

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 2,904.-บาท

211/2559 ลว. 1 มิ.ย. 59

ราคา 24,369.95 บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท

เป็นราคาที่เหมาะสม 212/2559 ลว.3 มิ.ย. 59

ราคา 1,200.- บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

เป็นราคาที่เหมาะสม 213/2559 ลว. 3 มิ.ย. 59

ราคา 1,598.- บาท
ร้าน AF ปริ้น

เป็นราคาที่เหมาะสม 214/2559 ลว. 3 มิ.ย. 59

ราคา 470.- บาท
นายชัยวัฒน์ ปิ่นนาค

เป็นราคาที่เหมาะสม 215/2559 ลว.3 มิ.ย. 59

ราคาที่ 172,000.- บาท
ร้านสรรพิทยา 2558

เป็นราคาที่เหมาะสม 216/2559 ลว.6 มิ.ย. 59

ราคาที่ 760.- บาท
นายนที พรมเสนา

เป็นราคาที่เหมาะสม 217/2559 ลว.6 มิ.ย .59

ราคา 2,450.-บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคา 2,904.- บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 218/2559 ลว. 10 มิ.ย. 59

-2ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
9 จ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

590.-

590.-

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 590.-บาท

10 เช่าห้องประชุมศิลาอาสน์

1,000.-

1,000.-

ตกลงราคา สานักงานจังหวัดฯ
ราคาที่เสนอ 1,000.- บาท

11 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

590.-

590.-

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 590.- บาท

12 จ้างเหมาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้

90,000.-

90,000.-

ตกลงราคา นางสืบ ทิพยาวงศ์
ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท

13 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง

2,000.-

2,000.-

ตกลงราคา นายบัญชา นันชม
ราคาที่เสนอ 2,000. บาท

นายนที พรมเสนา

นางวรรณี รอดรักษา

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม 219/2559 ลว 15 มิ.ย. 59

ราคา 590.- บาท
สานักงานจังหวัดฯ

เป็นราคาที่เหมาะสม 220/2559 ลว.15 มิ.ย. 59

ราคา 1,000.- บาท
นายนที พรมเสนา

เป็นราคาที่เหมาะสม 221/2559 ลว. 28 มิ.ย. 59

ราคา 590.- บาท
นางสืบ ทิพยาวงศ์

เป็นราคาที่เหมาะสม 222/2559 ลว. 28 มิ.ย. 59

ราคา 90,000.- บาท
นายบัญชา นันชม
ราคา 2,000.- บาท

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

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันที่บนั ทึก 9 กรกฎาคม 2559

เป็นราคาที่เหมาะสม 223/2569 ลว. 28 มิ.ย. 59

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2559
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

20,425.25

20,425.25

2,446.-

2,446.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 2,466.- บาท

3 จ้างเหมาทากระเป๋าผ้า พร้อมสกรีนโลโก้

1,750.-

1,750.-

ตกลงราคา นางวิมลศิริ จันทรคูณ
ราคาที่เสนอ 1,750.-บาท

4 จ้างเหมาทาสมุดประชาสัมพันธ์

15,000.-

15,000.-

ตกลงราคา ร้าน ดีไซน์ปริ้น
ราคาที่เสนอ 15,000.-บาท

5 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 1 รายการ

1,100.-

1,100.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 1,100.- บาท

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 2 รายการ

700.-

700.-

ตกลงราคา ร้านซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 700.- บาท

7 จ้างเหมาทาป้ายอะคริลิค

4,000.-

4,000.-

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 4,000.-บาท

8 จ้างเหมาจัดทาสปอตวิทยุพร้อมเผยแพร่

10,000.-

10,000.-

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 20,425.25 บาท

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ตกลงราคา นายวิฑูรย์ ศรีชัยศักดิ์
ราคาที่เสนอ 10,000.-บาท

223/2559 ลว. 1 ก.ค. 59

ราคา 20,425.25 บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

เป็นราคาที่เหมาะสม 223/2559 ลว. 1 ก.ค. 59

ราคา 2,466.- บาท
นางวิมลศิริ จันทรคูณ

เป็นราคาที่เหมาะสม 224/2559 ลว. 1 ก.ค. 59

ราคา 1,750.- บาท
ร้าน ดีไซน์ปริ้น

เป็นราคาที่เหมาะสม 225/2559 ลว. 6 ก.ค. 59

ราคา 15,000.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

เป็นราคาที่เหมาะสม 226/2559 ลว. 6 ก.ค. 59

ราคาที่ 1,100.- บาท
ร้าน ซีจีซัพพอร์ท

เป็นราคาที่เหมาะสม 227/2559 ลว.6 ก.ค. 59

ราคาที่ 700.- บาท
นายนที พรมเสนา

เป็นราคาที่เหมาะสม 228/2559 ลว. 6 ก.ค .59

ราคา 4,000.-บาท
นายวิฑูรย์ ศรีชัยศักดิ์
ราคา 10,000.- บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 229/2559 ลว. 6 ก.ค. 59

-2ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
9 ค่าเช่าห้องประชุมสวางคบุรี

500.-

500.-

ตกลงราคา สานักงานจังหวัดฯ
ราคาที่เสนอ 500.-บาท

10 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 2 รายการ
11 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
12 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง

3,600.590.5,000.-

3,600.590.5,000.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ตกลงราคา

1,530.10

1,530.10

ทะเบียน ชจ-1426 กทม.
14 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

นายนที พรมเสนา

นายนที พรมเสนา

ราคาที่เสนอ 590.- บาท

ราคา 590.- บาท

5,108.-

รวม 8 รายการ
15 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

ตกลงราคา บริษทั โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ
ราคาที่เสนอ 1,530.10 บาท

5,108.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 5,108.- บาท

590.-

590.-

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 590.- บาท

16 เช่าห้องประชุมศาลาประชาคม

1,250.-

1,250.-

ตกลงราคา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราคาที่เสนอ 1,250.- บาท

17 จ้างเหมาจัดนิทรรศการฯ

30,000.-

30,000.-

ตกลงราคา นางสาวณัฐธยานต์ ลิ้มสกุล
ราคาที่เสนอ 30,000.- บาท

18 จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์

780.-

780.-

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคา 3,600.- บาท

ตกลงราคา นายสมพงษ์ แก้วโส

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 780.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม 230/2559 ลว 7 ก.ค. 59

ราคา 500.- บาท

ราคาที่เสนอ 3,600.- บาท

ราคาที่เสนอ 5,000.-บาท
13 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์

สานักงานจังหวัดฯ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

นายสมพงษ์ แก้วโส

เป็นราคาที่เหมาะสม 231/2559 ลว. 15 ก.ค. 59
เป็นราคาที่เหมาะสม

232/2559 ลว. 21 ก.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

233/2559 ลว. 25 ก.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

234/2559 ลว. 25 ก.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

235/2559 ลว. 25 ก.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

236/2559 ลว. 25 ก.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

237/2559 ลว. 25 ก.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

238/2559 ลว. 25 ก.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

239/2559 ลว. 25 ก.ค. 59

ราคา 5,000.- บาท
บริษทั โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ
ราคา 1,530.10 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคา 5,108.- บาท
นายนที พรมเสนา
ราคา 590.- บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราคา 1,250.- บาท
นางสาวณัฐธยานต์ ลิ้มสกุล
ราคา 30,000.- บาท
นายนที พรมเสนา
ราคา 780.- บาท

19 จ้างเหมาทากระเป๋าผ้า

8,200.-

8,200.-

พร้อมสกรีนโลโก้หน้า-หลัง
20 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 2 รายการ

ตกลงราคา ร้านสรรพิทยา 2558
ราคาที่เสนอ 8,200.- บาท

600.-

600.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 600.- บาท

21 จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์

15,500.-

15,500.-

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 15,500.- บาท

22 จ้างเหมาจัดทาสปอตวิทยุและ
สื่อวิดิทศั น์ รวม 2 รายการ

25,000.-

25,000.-

ตกลงราคา นายสุธรี วัฒน์ เล็กอุทยั
ราคาที่เสนอ 15,500.- บาท

ร้านสรรพิทยา 2558

นางวรรณี รอดรักษา

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันที่บนั ทึก 9 สิงหาคม 2559

240/2559 ลว. 25 ก.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

241/2559 ลว. 28 ก.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

242/2559 ลว. 29 ก.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

243/2559 ลว. 29 ก.ค. 59

ราคา 8,200.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคา 600.- บาท
นายนที พรมเสนา
ราคา 15,500.- บาท
นายสุธรี วัฒน์ เล็กอุทยั
ราคา 15,500.- บาท

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

เป็นราคาที่เหมาะสม

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2559
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ

วงเงินที่

ที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

27,094.50

27,094.50

49,755.-

49,755.-

ตกลงราคา นายวินัย บุตรพา
ราคาที่เสนอ 49,755.- บาท

3 จัดซื้อกิ่งพันธุไ์ ม้ รวม 5 รายการ

31,000.-

31,000.-

ตกลงราคา นายชัยวัฒน์ ปิ่นนาค
ราคาที่เสนอ 31,000.-บาท

4 จ้างเหมาจัดงานและจัดเตรียมพื้นที่

20,000.-

20,000.-

ปลูกป่า
5 จัดซื้อวัสดุ (กรอกรูป)

ตกลงราคา นายวันชัย กันยานวน
ราคาที่เสนอ 20,000.-บาท

100.-

100.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 100.- บาท

6 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 9 รายการ

2,298.-

2,298.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 2,298.- บาท

7 จัดซื้อกิ่งพันธุไ์ ม้ รวม 4 รายการ

5,500.-

5,500.-

ตกลงราคา นายชัยวัฒน์ ปิ่นนาค
ราคาที่เสนอ 5,500.-บาท

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ

4,715.-

4,715.-

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 27,094.50 บาท

2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 4,715.-บาท

244/2559 ลว. 1 ส.ค. 59

ราคา 27,094.50 บาท
นายวินัย บุตรพา

เป็นราคาที่เหมาะสม 245/2559 ลว. 1 ส.ค. 59

ราคา 49,755.- บาท
นายชัยวัฒน์ ปิ่นนาค

เป็นราคาที่เหมาะสม 246/2559 ลว. 1 ส.ค. 59

ราคา 31,000.- บาท
นายวันชัย กันยานวน

เป็นราคาที่เหมาะสม 247/2559 ลว. 1 ส.ค. 59

ราคา 20,000.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

เป็นราคาที่เหมาะสม 248/2559 ลว. 2 ส.ค. 59

ราคาที่ 100.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

เป็นราคาที่เหมาะสม 249/2559 ลว.5 ส.ค. 59

ราคาที่ 2,298.- บาท
นายชัยวัฒน์ ปิ่นนาค

เป็นราคาที่เหมาะสม 250/2559 ลว. 9 ส.ค .59

ราคา 5,500.-บาท
ร้านซีจี ซัพพอร์ท
ราคา 4,715.- บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 251/2559 ลว. 15 ส.ค. 59

-2ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
9 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 3 รายการ

783.-

783.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 783.-บาท

10 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 3 รายการ
11 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
12 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

935.590.1,176.-

935.590.1,176.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ตกลงราคา

590.-

590.-

นายนที พรมเสนา

นายนที พรมเสนา

ราคาที่เสนอ 590.- บาท

ราคา 590.- บาท

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 590.- บาท

14 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

9,900.-

9,900.-

พร้อมติดตั้ง
15 จ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่า

98,000.-

และจัดงานปลูกป่า
16 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์

ตกลงราคา นางบัวลอย ช่างหิรัญ
ราคาที่เสนอ 98,000.- บาท

3,743.93

3,743.93

ทะเบียน กง-2540 อุตรดิตถ์
17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 1 รายการ

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 9,900.- บาท

98,000.-

ตกลงราคา บริษทั โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ
ราคาที่เสนอ 3,743.93 บาท

2,550.-

2,550.-

ตกลงราคา ร้านซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 2,550.- บาท

18 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 1 รายการ

1,100.-

1,110.-

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคา 935.- บาท

ตกลงราคา ร้านปิ๊ก ก๊อปปี้

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 1,100.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม 251/2559 ลว 16 ส.ค. 59

ราคา 783.- บาท

ราคาที่เสนอ 935.- บาท

ราคาที่เสนอ 1,176.- บาท
13 จ้างเหมาทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ร้านปิ๊ก ก๊อปปี้

เป็นราคาที่เหมาะสม 252/2559 ลว. 16 ส.ค. 59
เป็นราคาที่เหมาะสม

253/2559 ลว. 16 ส.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

254/2559 ลว. 16 ส.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

255/2559 ลว. 16 ส.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

256/2559 ลว. 16 ส.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

257/2559 ลว. 16 ส.ค. 59

เป็นผู้รับจ้างโดยตรง

258/2559 ลว. 17 ส.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

259/2559 ลว. 19 ส.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

260/2560 ลว. 19 ส.ค. 59

ราคา 1,176.- บาท
นายนที พรมเสนา
ราคา 590.- บาท
นายนที พรมเสนา
ราคา 9,900.- บาท
นางบัวลอย ช่างหิรัญ
ราคา 98,000.- บาท
บริษทั โตโยต้าอุตรดิตถ์
ราคา 3,743.93 บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคา 2,550.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคา 1,100.- บาท

-3ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
19 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 3 รายการ

1,650.-

1,650.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 1,650.- บาท

20 จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

590.-

590.-

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 590.- บาท

21 จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์

1,700.-

1,700

(แบบธงญี่ปุ่น)

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 1,700.- บาท

22 จัดซื้อกรองรูป ขนาด A4

125.-

125.-

ตกลงราคา ร้านโชติอุดมศิลป์ กรอบรูป
ราคาที่เสนอ 125.- บาท

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

3,260.-

3,260.-

รวม 4 รายการ

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 3,260 .-บาท

24 จัดซื้อวัสดุสานักงาน

1,600.-

1,600.-

รวม 8 รายการ

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 1,600 .-บาท

25 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ
ทะเบียน 5กฉ 4304 กทม.

1,444.50

1,444.50

ตกลงราคา บริษทั โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ
ราคาที่เสนอ 1,444.50 บาท

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

นางวรรณี รอดรักษา

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันที่บนั ทึก 5 กันยายน 2559

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม

261/2559 ลว. 23 ส.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

262/2559 ลว. 23 ส.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

263/2559 ลว. 23 ส.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

264/2559 ลว. 27 ส.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

267/2559 ลว. 29 ส.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

268/256 ลว. 29 ส.ค. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

269/2559 ลว. 30 ส.ค. 59

ราคา 1,650.- บาท
นายนที พรมเสนา
ราคา 590.- บาท
นายนที พรมเสนา
ราคา 1,700.- บาท
ร้านโชติอุดมศิลป์ กรอบรูป
ราคา 125.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคา 3,260.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคา 1,600.- บาท
บริษทั โตโยต้าอุตรดิตถ์
ราคา 1,440.50 บาท

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

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2559
หน่วยงำน สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับ

วงเงินที่

ที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

19,971.25

19,371.25

3,962.21

3,962.21

ทะเบียน 3 กษ 4750 กทม.
3 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 3 รายการ

ตกลงราคา บริษทั โตโยต้าอุตรดิตถ์ฯ
ราคาที่เสนอ 3,962.21 บาท

2,995.-

2,995.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 2,995.-บาท

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 1 รายการ

500.-

500.-

ปลูกป่า
5 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 11 รายการ

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 500.-บาท

6,386.-

6,386.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 6,386.- บาท

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 2 รายการ

1,300.-

1,300.-

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 1,300.- บาท

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 2 รายการ

8,650.-

8,650.-

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 8,650.-บาท

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 1 รายการ

2,550.-

2,550.-

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ เป็นราคาที่เหมาะสม
ราคาที่เสนอ 19,971.25 บาท

2 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 2,550.-บาท

270/2559 ลว. 1 ก.ย. 59

ราคา 19,371.25 บาท
บริษทั โตโยต้าอุตรดิตถ์

เป็นราคาที่เหมาะสม 271/2559 ลว. 2 ก.ย. 59

ราคา 3,962.21 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

เป็นราคาที่เหมาะสม 272/2559 ลว. 5 ก.ย. 59

ราคา 2,995.-บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท

เป็นราคาที่เหมาะสม 273/2559 ลว. 5 ก.ย. 59

ราคา 500.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

เป็นราคาที่เหมาะสม 274/2559 ลว. 5 ก.ย. 59

ราคาที่ 6,386.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท

เป็นราคาที่เหมาะสม 275/2559 ลว. 5 ก.ย. 59

ราคาที่ 1,300.- บาท
ร้านซีจี ซัพพอร์ท

เป็นราคาที่เหมาะสม 276/2559 ลว. 5 ก.ย .59

ราคา 8,650.-บาท
ร้านซีจี ซัพพอร์ท
ราคา 2,550- บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม 277/2559 ลว. 9 ก.ย. 59

- 2ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
9 จ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ปลูกป่าและ

41,000.-

41,000.-

จัดงานปลูกป่า
10 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

ตกลงราคา นางจุฬารัตน์ คาจีน
ราคาที่เสนอ 41,000.-บาท

4,861.-

4,861.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 4,861.- บาท

11 เช่าห้องประชุมศิลาอาสน์

1,000.-

1,000.-

ตกลงราคา สานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ราคาที่เสนอ 1,000.- บาท

12 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์

1,300.-

1,300.-

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 1,300.- บาท

13 จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์

30,200.-

32,000.-

จานวน 2 รายการ
14 จัดซื้อวัสดุสานักงาน รวม 10 รายการ

ตกลงราคา นายนที พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 32,000.- บาท

2,868.-

2,868.-

ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่เสนอ 2,868.-

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รวม 2 รายการ

2,850.-

2,850.-

ตกลงราคา ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคาที่เสนอ 2,850.- บาท

16 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ

5,650.-

5,650.-

รวม 6 รายการ
17 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ตกลงราคา อู่ดอย การช่าง
ราคาที่เสนอ 5,650.- บาท

8,000.-

8,000.-

ตกลงราคา นายสนิท ฟองแก้ว
ราคาที่เสนอ 8,000.- บาท

18 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

945.-

945.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 945.- บาท

นางจุฬารัตน์ คาจีน

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม 278/2559 ลว 9 ก.ย. 59

ราคา 41,000.- บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

เป็นราคาที่เหมาะสม 279/2559 ลว. 9 ก.ย. 59

ราคา 4,861.- บาท
สานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์

เป็นราคาที่เหมาะสม

280/2559 ลว. 12 ก.ย. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

281/2559 ลว. 13 ก.ย. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

281/2559 ลว. 14 ก.ย. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

282/2559 ลว. 15 ก.ย. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

283/2559 ลว. 15 ก.ย. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

284/2559 ลว. 16 ก.ย. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

285/2559 ลว. 16 ก.ย. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

286/2559 ลว. 21 ก.ย. 59

ราคา 1,000.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคา 1,300.- บาท
นายนที พรมเสนา
ราคา 32,000.- บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคา 2,868.- บาท
ร้าน ซีจี ซัพพอร์ท
ราคา 2,850.- บาท
อู่ดอย การช่าง
ราคา 5,650.- บาท
นายสนิท ฟองแก้ว
ราคา 8,000.- บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคา 945.- บาท

-3ลำดับ
ที่

วงเงินที่
งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงิน

ผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ

จะซื้อหรือจ้ำง งบประมำณ วิธีซื้อหรือจ้ำง

และรำคำที่เสนอ

รำคำ

(รำคำกลำง)
19 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

2,566.-

2,566.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 2,566.- บาท

20 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

23,400.-

23,400.-

ตกลงราคา บุญธรรม เซอร์วสิ
ราคาที่เสนอ 23,400.- บาท

21 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร

785.-

785.-

ตกลงราคา น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคาที่เสนอ 785.- บาท

22 จ้างเหมาทาตรายาง

850.-

850.-

ตกลงราคา ร้านสุรชัยการพิมพ์
ราคาที่เสนอ 850.- บาท

น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร

นางวรรณี รอดรักษา

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันที่บนั ทึก 5 ตุลาคม 2559

เหตุผลที่คัดเลือก

หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

โดยสังเขป

หรือจ้ำง

เป็นราคาที่เหมาะสม

287/2559 ลว. 22 ก.ย. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

288/2559 ลว. 23 ก.ย. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

289/2559 ลว. 23 ก.ย. 59

เป็นราคาที่เหมาะสม

290/2559 ลว. 23 ก.ย. 59

ราคา 2,566.- บาท
บุญธรรม เซอร์วสิ
ราคา 23,400.- บาท
น้องเก๋ ถ่ายเอกสาร
ราคา 785.- บาท
ร้านสุรชัยการพิมพ์
ราคา 850.- บาท

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

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

