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แบบ สขร.1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2560
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
วันที่ 10 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
ลำดับ
ที่
1

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จัดซื้อกล้าไม้ จานวน 50,000 กล้า

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
500,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

501,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม สุขสาราญ

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก

495,500.-บาท

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นายบุญโฮม สุขสาราญ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอราคาตาสุด

495,500.-บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
สัญญาเลขที 1/2561
ลว. 6 ต.ค. 60

พระราชดาริ (กรมอุทยานฯ)
2

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 2 รายการ

37,500.00

-

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก

ตกลงราคา นางสมหมาย นิลไชย
37,500.-บาท

นางสมหมาย นิลไชย

ราคาเหมาะสม

37,500.-บาท

ใบสังซื้อเลขที 2/2561
ลว. 6 ต.ค. 60

พระราชดาริ (กรมอุทยานฯ)
3

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมพัฒนา

28,790.32

-

ห้องเรียนธรรมชาติปา่ ชุมชนดงมัน

เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ก้านก่อง
28,790.32 บาท

นายสมชาย ก้านก่อง

ราคาเหมาะสม

28,790.32 บาท

สัญญาเลขที 3/2561
ลว. 6 ต.ค. 60

ตั้งแต่วันที 6 ต.ค.60 ถึงวันที 31 ม.ค.61
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท
(งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้) )
4

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมพัฒนา
ห้องเรียนธรรมชาติปา่ ชุมชนดงมัน

28,790.32

-

เฉพาะเจาะจง นางอาภรณ์ ทองกลม
28,790.32 บาท

ตั้งแต่วันที 6 ต.ค.60 ถึงวันที 31 ม.ค.61
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท
(งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้) )
*หมำยเหตุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างทีปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างทีปรึกษาโดยตกลงราคา
ชื่อ - นำมสกุล ผู้ให้ขอ้ มูล นางจุฑารัตน์ วิชัยโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันทีบันทึก 10 พฤศจิกายน 2560

นางอาภรณ์ ทองกลม
28,790.32 บาท

ราคาเหมาะสม

สัญญาเลขที 4/2561
ลว. 6 ต.ค. 60
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ลำดับ
ที่
5

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมพัฒนา

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
28,790.32

รำคำกลำง
-

ห้องเรียนธรรมชาติปา่ ชุมชนดงมัน

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

แบบ สขร.1

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เฉพาะเจาะจง นายเสถียร โพธิ์พร

นายเสถียร โพธิ์พร

28,790.32 บาท

28,790.32 บาท

เฉพาะเจาะจง นายพม ไชยสุวรรณ์

นายพม ไชยสุวรรณ์

28,790.32 บาท

28,790.32 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
สัญญาเลขที 5/2561
ลว. 6 ต.ค. 60

ตั้งแต่วันที 6 ต.ค.60 ถึงวันที 31 ม.ค.61
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท
(งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้) )
6

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมพัฒนา

28,790.32

-

ห้องเรียนธรรมชาติปา่ ชุมชนดงมัน

ราคาเหมาะสม

สัญญาเลขที 6/2561
ลว. 6 ต.ค. 60

ตั้งแต่วันที 6 ต.ค.60 ถึงวันที 31 ม.ค.61
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท
(งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้) )
7

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมพัฒนา
ห้องเรียนธรรมชาติปา่ ชุมชนดงมัน

28,790.32

-

เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ นิลไชย
28,790.32 บาท

ตั้งแต่วันที 6 ต.ค.60 ถึงวันที 31 ม.ค.61
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท
(งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้) )
*หมำยเหตุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างทีปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างทีปรึกษาโดยตกลงราคา
ชื่อ - นำมสกุล ผู้ให้ขอ้ มูล นางจุฑารัตน์ วิชัยโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันทีบันทึก 10 พฤศจิกายน 2560

นายสุดใจ นิลไชย
28,790.32 บาท

ราคาเหมาะสม

สัญญาเลขที 7/2561
ลว. 6 ต.ค. 60
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ลำดับ
ที่
8

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมพัฒนา

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
28,790.32

รำคำกลำง
-

ห้องเรียนธรรมชาติปา่ ชุมชนดงมัน

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง นายสายันต์ คาหอม
28,790.32 บาท

แบบ สขร.1

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นายสายันต์ คาหอม

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาเหมาะสม

28,790.32 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
สัญญาเลขที 8/2561
ลว. 6 ต.ค. 60

ตั้งแต่วันที 6 ต.ค.60 ถึงวันที 31 ม.ค.61
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท
(งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้) )
9

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมพัฒนา

28,790.32

-

ห้องเรียนธรรมชาติปา่ ชุมชนดงมัน

เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย เศษสุวรรณ์
28,790.32 บาท

นางสาวพิศมัย เศษสุวรรณ์

ราคาเหมาะสม

28,790.32 บาท

สัญญาเลขที 9/2561
ลว. 6 ต.ค. 60

ตั้งแต่วันที 6 ต.ค.60 ถึงวันที 31 ม.ค.61
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท
(งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้) )
10 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมพัฒนา
ห้องเรียนธรรมชาติปา่ ชุมชนดงมัน

28,790.32

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ์ เนาวะบุตร
28,790.32 บาท

ตั้งแต่วันที 6 ต.ค.60 ถึงวันที 31 ม.ค.61
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท
(งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้) )
*หมำยเหตุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างทีปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างทีปรึกษาโดยตกลงราคา
ชื่อ - นำมสกุล ผู้ให้ขอ้ มูล นางจุฑารัตน์ วิชัยโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันทีบันทึก 10 พฤศจิกายน 2560

นางสาวศิริวรรณ์ เนาวะบุตร
28,790.32 บาท

ราคาเหมาะสม

สัญญาเลขที 10/2561
ลว. 6 ต.ค. 60
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ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

11 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมพัฒนา
ห้องเรียนธรรมชาติปา่ ชุมชนดงมัน

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
28,790.32

รำคำกลำง
-

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง นายพุทธา เคลือสงวน
28,790.32 บาท

แบบ สขร.1

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นายพุทธา เคลือสงวน

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาเหมาะสม

28,790.32 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
สัญญาเลขที 11/2561
ลว. 6 ต.ค. 60

ตั้งแต่วันที 6 ต.ค.60 ถึงวันที 31 ม.ค.61
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท
(งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้) )
12 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมศึกษาและ
พัฒนาเทคนิคการเพิมปริมาณของเห็ดป่า

28,790.32

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา คงคารัตน์
28,790.32 บาท

นางสาวอภิญญา คงคารัตน์

ราคาเหมาะสม

28,790.32 บาท

สัญญาเลขที 12/2561
ลว. 6 ต.ค. 60

ตั้งแต่วันที 6 ต.ค.60 ถึงวันที 31 ม.ค.61
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท
(งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้) )
13 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมศึกษาและ
พัฒนาเทคนิคการเพิมปริมาณของเห็ดป่า

28,790.32

-

เฉพาะเจาะจง นางบุญเลียง นาคศรี
28,790.32 บาท

ตั้งแต่วันที 6 ต.ค.60 ถึงวันที 31 ม.ค.61
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท
(งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้) )
*หมำยเหตุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างทีปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างทีปรึกษาโดยตกลงราคา
ชื่อ - นำมสกุล ผู้ให้ขอ้ มูล นางจุฑารัตน์ วิชัยโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันทีบันทึก 10 พฤศจิกายน 2560

นางบุญเลียง นาคศรี
28,790.32 บาท

ราคาเหมาะสม

สัญญาเลขที 13/2561
ลว. 6 ต.ค. 60
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ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

14 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมศึกษาและ
พัฒนาเทคนิคการเพิมปริมาณของเห็ดป่า

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
28,790.32

รำคำกลำง
-

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง นางทองเลือน โพธิ์สิม
28,790.32 บาท

แบบ สขร.1

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นางทองเลือน โพธิ์สิม

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาเหมาะสม

28,790.32 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
สัญญาเลขที 14/2561
ลว. 6 ต.ค. 60

ตั้งแต่วันที 6 ต.ค.60 ถึงวันที 31 ม.ค.61
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท
(งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้) )
15 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมศึกษาและ
พัฒนาเทคนิคการเพิมปริมาณของเห็ดป่า

28,790.32

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวแพง อดออม
28,790.32 บาท

นางสาวแพง อดออม

ราคาเหมาะสม

28,790.32 บาท

สัญญาเลขที 15/2561
ลว. 6 ต.ค. 60

ตั้งแต่วันที 6 ต.ค.60 ถึงวันที 31 ม.ค.61
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท
(งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้) )
16 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมศึกษาและ
พัฒนาเทคนิคการเพิมปริมาณของเห็ดป่า

28,790.32

-

เฉพาะเจาะจง นางบัวศรี อ๊อดสวัสดิ์
28,790.32 บาท

นางบัวศรี อ๊อดสวัสดิ์
28,790.32 บาท

ราคาเหมาะสม

สัญญาเลขที 16/2561
ลว. 6 ต.ค. 60

ตั้งแต่วันที 6 ต.ค.60 ถึงวันที 31 ม.ค.61
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500 บาท
(งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้) )
17 จัดซื้อน้าดืม บรรจุถัง ขนาด 18.9 ลิตร จานวน 30 ถัง
ประจาเดือน ตุลาคม 2560

450.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน พงศ์พรหมยโสธร
450.00 บาท

(งบ ระบบอานวยการฯ)
*หมำยเหตุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างทีปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างทีปรึกษาโดยตกลงราคา
ชื่อ - นำมสกุล ผู้ให้ขอ้ มูล นางจุฑารัตน์ วิชัยโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันทีบันทึก 10 พฤศจิกายน 2560

ร้าน พงศ์พรหมยโสธร
450.00 บาท

ราคาตามท้องตลาด สัญญาเลขที 57/2561
ลว. 31 ต.ค. 60

6/10

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

18 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 8 รายการ
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
362,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

362,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์สินการเกษตร (2015) จากัด
362,000.00 บาท

แบบ สขร.1

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท ทรัพย์สินการเกษตร (2015) จากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาทีเคยจัดซื้อ

362,000.00 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
สัญญาเลขที 20/2561
ลว. 11 ต.ค. 60

พระราชดาริ (กรมป่าไม้)
19 จัดซื้อกล้าไม้ จานวน 6 รายการ
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก

463,100.00

477,050.00 เฉพาะเจาะจง สวนอุดมทรัพย์พนั ธุ์ไม้

สวนอุดมทรัพย์พนั ธุ์ไม้

463,100.00 บาท

463,100.00 บาท

164,975.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สระบุรีอิฐบล๊อค

ร้าน สระบุรีอิฐบล๊อค

159,535.00 บาท

159,535.00 บาท

เสนอราคาตาสุด

สัญญาเลขที 21/2561
ลว. 11 ต.ค. 60

พระราชดาริ (กรมป่าไม้)
20 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 25 รายการ
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก

160,000.00

เสนอราคาตาสุด

สัญญาเลขที 22/2561
ลว. 12 ต.ค. 60

พระราชดาริ (กรมป่าไม้)
21 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 3 รายการ (เห็ดป่า)
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก

27,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นางบุญจันทร์ คาหอม
27,000.00 บาท

นางบุญจันทร์ คาหอม

ราคาทีเคยจัดซื้อ

27,000.00 บาท

สัญญาเลขที 23/2561
ลว. 12 ต.ค. 60

พระราชดาริ (กรมป่าไม้)
22 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมปลูกไม้
เสริมป่าบุ่งป่าทาม ตั้งแต่วันที 16 ต.ค.60

7,500.00

-

เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ นิลไชย
7,500.00 บาท

ถึงวันที 15 พ.ย.60 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอันเนืองมาจาก พระราชดาริ (กรมอุทยาน
ฯ)
*หมำยเหตุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างทีปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างทีปรึกษาโดยตกลงราคา
ชื่อ - นำมสกุล ผู้ให้ขอ้ มูล นางจุฑารัตน์ วิชัยโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันทีบันทึก 10 พฤศจิกายน 2560

นายสมพงษ์ นิลไชย
7,500.00 บาท

ราคาเหมาะสม

สัญญาเลขที 27/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

7/10

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

23 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมปลูกไม้
เสริมป่าบุ่งป่าทาม ตั้งแต่วันที 16 ต.ค.60

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
7,500.00

รำคำกลำง
-

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง นางอัญชิษฐา เกิดทรัพย์
7,500.00 บาท

แบบ สขร.1

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นางอัญชิษฐา เกิดทรัพย์

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาเหมาะสม

7,500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
สัญญาเลขที 28/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

ถึงวันที 15 พ.ย.60 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
24

ตามโครงการอันเนืองมาจาก พระราชดาริ (กรมอุทยาน
ฯ)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมปลูกไม้

7,500.00

-

เสริมป่าบุ่งป่าทาม ตั้งแต่วันที 16 ต.ค.60

เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวา เศษสุวรรณ์
7,500.00 บาท

นางสาวทิวา เศษสุวรรณ์

ราคาเหมาะสม

7,500.00 บาท

สัญญาเลขที 29/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

ถึงวันที 15 พ.ย.60 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
25

ตามโครงการอันเนืองมาจาก พระราชดาริ (กรมอุทยาน
ฯ)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมปลูกไม้

7,500.00

-

เสริมป่าบุ่งป่าทาม ตั้งแต่วันที 16 ต.ค.60

เฉพาะเจาะจง นางสาวศรุตยา ขันทพันธ์
7,500.00 บาท

นางสาวศรุตยา ขันทพันธ์

ราคาเหมาะสม

7,500.00 บาท

สัญญาเลขที 30/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

ถึงวันที 15 พ.ย.60 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
26

ตามโครงการอันเนืองมาจาก พระราชดาริ (กรมอุทยาน
ฯ)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมปลูกไม้

7,500.00

-

เสริมป่าบุ่งป่าทาม ตั้งแต่วันที 16 ต.ค.60

เฉพาะเจาะจง นางสาวละออง ชาติมนตรี
7,500.00 บาท

นางสาวละออง ชาติมนตรี

ราคาเหมาะสม

7,500.00 บาท

สัญญาเลขที 31/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

ถึงวันที 15 พ.ย.60 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
27

ตามโครงการอันเนืองมาจาก พระราชดาริ (กรมอุทยาน
ฯ)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมปลูกไม้
เสริมป่าบุ่งป่าทาม ตั้งแต่วันที 16 ต.ค.60

7,500.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันทา สุรขันธ์
7,500.00 บาท

ถึงวันที 15 พ.ย.60 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอันเนืองมาจาก พระราชดาริ (กรมอุทยาน
ฯ)
*หมำยเหตุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างทีปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างทีปรึกษาโดยตกลงราคา
ชื่อ - นำมสกุล ผู้ให้ขอ้ มูล นางจุฑารัตน์ วิชัยโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันทีบันทึก 10 พฤศจิกายน 2560

นางสาวสุนันทา สุรขันธ์
7,500.00 บาท

ราคาเหมาะสม

สัญญาเลขที 32/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

8/10

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

28 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมปลูกไม้
เสริมป่าบุ่งป่าทาม ตั้งแต่วันที 16 ต.ค.60

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
7,500.00

รำคำกลำง
-

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง นางสาวฉวี นิลไชย
7,500.00 บาท

แบบ สขร.1

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นางสาวฉวี นิลไชย

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาเหมาะสม

7,500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
สัญญาเลขที 33/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

ถึงวันที 15 พ.ย.60 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
29

ตามโครงการอันเนืองมาจาก พระราชดาริ (กรมอุทยาน
ฯ)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมปลูกไม้

7,500.00

-

เสริมป่าบุ่งป่าทาม ตั้งแต่วันที 16 ต.ค.60

เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญวิไล นิลไชย
7,500.00 บาท

นางสาวเพ็ญวิไล นิลไชย

ราคาเหมาะสม

7,500.00 บาท

สัญญาเลขที 34/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

ถึงวันที 15 พ.ย.60 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
30

ตามโครงการอันเนืองมาจาก พระราชดาริ (กรมอุทยาน
ฯ)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมปลูกไม้

7,500.00

-

เสริมป่าบุ่งป่าทาม ตั้งแต่วันที 16 ต.ค.60

เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญนาค กองศรี
7,500.00 บาท

นางสาวบุญนาค กองศรี

ราคาเหมาะสม

7,500.00 บาท

สัญญาเลขที 35/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

ถึงวันที 15 พ.ย.60 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
31

ตามโครงการอันเนืองมาจาก พระราชดาริ (กรมอุทยาน
ฯ)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมปลูกไม้

7,500.00

-

เสริมป่าบุ่งป่าทาม ตั้งแต่วันที 16 ต.ค.60

เฉพาะเจาะจง นางสาวคามี เนาวะบุตร
7,500.00 บาท

นางสาวคามี เนาวะบุตร

ราคาเหมาะสม

7,500.00 บาท

สัญญาเลขที 36/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

ถึงวันที 15 พ.ย.60 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
32

ตามโครงการอันเนืองมาจาก พระราชดาริ (กรมอุทยาน
ฯ)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมปลูกไผ่
เป็นแนวกันชน ตั้งแต่วันที 16 ต.ค.60

7,500.00

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวปอ สุวรรณแกม
7,500.00 บาท

ถึงวันที 15 พ.ย.60 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอันเนืองมาจาก พระราชดาริ (กรมอุทยาน
ฯ)
*หมำยเหตุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างทีปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างทีปรึกษาโดยตกลงราคา
ชื่อ - นำมสกุล ผู้ให้ขอ้ มูล นางจุฑารัตน์ วิชัยโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันทีบันทึก 10 พฤศจิกายน 2560

นางสาวปอ สุวรรณแกม
7,500.00 บาท

ราคาเหมาะสม

สัญญาเลขที 37/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

9/10

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

33 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมปลูกไผ่
เป็นแนวกันชน ตั้งแต่วันที 16 ต.ค.60

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
7,500.00

รำคำกลำง
-

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง นางบุญสี สุวรรณแกม
7,500.00 บาท

แบบ สขร.1

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นางบุญสี สุวรรณแกม

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
ราคาเหมาะสม

7,500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
สัญญาเลขที 38/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

ถึงวันที 15 พ.ย.60 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
34

ตามโครงการอันเนืองมาจาก พระราชดาริ (กรมอุทยาน
ฯ)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมปลูกไผ่

7,500.00

-

เป็นแนวกันชน ตั้งแต่วันที 16 ต.ค.60

เฉพาะเจาะจง นางพิกุล ทองไพร
7,500.00 บาท

นางพิกุล ทองไพร

ราคาเหมาะสม

7,500.00 บาท

สัญญาเลขที 39/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

ถึงวันที 15 พ.ย.60 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
35

ตามโครงการอันเนืองมาจาก พระราชดาริ (กรมอุทยาน
ฯ)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมปลูกไผ่

7,500.00

-

เป็นแนวกันชน ตั้งแต่วันที 16 ต.ค.60

เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีนวล นิลไชย
7,500.00 บาท

นางสาวศรีนวล นิลไชย

ราคาเหมาะสม

7,500.00 บาท

สัญญาเลขที 40/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

ถึงวันที 15 พ.ย.60 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
36

ตามโครงการอันเนืองมาจาก พระราชดาริ (กรมอุทยาน
ฯ)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงาน กิจกรรมปลูกไผ่

7,500.00

เป็นแนวกันชน ตั้งแต่วันที 16 ต.ค.60

-

เฉพาะเจาะจง นางยุพนั ธ์ นิลไชย
7,500.00 บาท

นางยุพนั ธ์ นิลไชย

ราคาเหมาะสม

7,500.00 บาท

สัญญาเลขที 41/2561
ลว. 16 ต.ค. 60

ถึงวันที 15 พ.ย.60 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย
37

ตามโครงการอันเนืองมาจาก พระราชดาริ (กรมอุทยาน
ฯ)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงานจัดทาแปลงทดลอง
สาธิตทดสอบการปลูกไม้วงศ์ยางปลูกเชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา

153,900.00

164,033.34 เฉพาะเจาะจง นายศุภกานต์ น้อยใส
153,900.00 บาท

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้)
*หมำยเหตุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างทีปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างทีปรึกษาโดยตกลงราคา
ชื่อ - นำมสกุล ผู้ให้ขอ้ มูล นางจุฑารัตน์ วิชัยโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันทีบันทึก 10 พฤศจิกายน 2560

นายศุภกานต์ น้อยใส
153,900.00 บาท

เสนอราคาตาสุด

สัญญาเลขที 43/2561
ลว. 18 ต.ค. 60

10/10

ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

38 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงานธนาคารอาหารชุมชน
และพืชสมุนไพร งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

320,000.00

346,666.67 เฉพาะเจาะจง นายลี โพธิ์พร

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

320,000.00 บาท

แบบ สขร.1

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นายลี โพธิ์พร
320,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เสนอราคาตาสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
สัญญาเลขที 44/2561
ลว. 18 ต.ค. 60

อันเนืองมาจากพระราชดาริ (กรมป่าไม้)
39 จ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด จานวน 1 พวง
(งบ ระบบอานวยการฯ)

1,000.00

40 จัดซื้อวัสดุ จานวน 4 รายการ
(งบ ระบบอานวยการฯ)

4,134.00

41 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
(เก้าอี้พลาสติก จานวน 100 ตัว)

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน 40 กะรัต
1,000.00 บาท

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด
4,134.00 บาท

25,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด
25,000.00 บาท

ร้าน 40 กะรัต
1,000.00 บาท
บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด
4,134.00 บาท
บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด
25,000.00 บาท

ราคาตามท้องตลาด สัญญาเลขที 49/2561
ลว. 20 ต.ค. 60
ราคาตามท้องตลาด สัญญาเลขที 50/2561
ลว. 24 ต.ค. 60
ราคาตามท้องตลาด สัญญาเลขที 53/2561
ลว. 27 ต.ค. 60

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้)
42 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 2 รายการ
(ชุดรับแขกนวมและชุดรับแขกไม้)

50,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด
49,800.00 บาท

บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด
49,800.00 บาท

ราคาตามท้องตลาด สัญญาเลขที 54/2561
ลว. 27 ต.ค. 60

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้)
43 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1 รายการ
(ชุดเครืองเสียง จานวน 1 ชุด)

65,000.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้าน โอเล่คอมพิวเตอร์
65,000.00 บาท

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดาริ (กรมป่าไม้)
*หมำยเหตุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างทีปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างทีปรึกษาโดยตกลงราคา
ชื่อ - นำมสกุล ผู้ให้ขอ้ มูล นางจุฑารัตน์ วิชัยโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน วันทีบันทึก 10 พฤศจิกายน 2560

ร้าน โอเล่คอมพิวเตอร์
49,800.00 บาท

ราคาตามท้องตลาด สัญญาเลขที 55/2561
ลว. 27 ต.ค. 60

