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แบบ สขร.1

สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2560
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
วันที่ 9 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2560
ลำดับ
ที่
1

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล
(ตั้งแต่วนั ที่ 1 พ.ค.60 -30 ก.ย.60 )

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง
47,500.00

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

-

ตกลงราคา

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่
ที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นางสาวศุภมาศ ศรีทราไชย
47,500.-บาท

นางสาวศุภมาศ ศรีทราไชย

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

เสนอราคาต่าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 21/2560

47,500.-บาท

ลว. 1 พ.ค. 60

(ระบบอานวยการฯ งบดาเนินงาน)
2

3

จ้าทาป้ายไวนิล ขนาด 2.50 x 6.00 เมตร จานวน 1 ผืน
(งบ คปป.จ.)

2,250.00

จ้างเหมาเวที ขนาด 3.00 x 6.00 เมตร พร้อมเครื่องเสียง

4,900.00

สาหรับจัดงาน 1 วัน
4

5

-

ตกลงราคา

บริษัท สปีดพลัสเน็ทเวิร์ค จากัด บริษัท สปีดพลัสเน็ทเวิร์ค จากัด
2,250.-บาท

-

ตกลงราคา

นายบุญโฮม ใจราษฎร

(งบ คปป.จ.)

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 6 รายการ
(งบ คปป.จ.)

6,000.00

จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน

1,480.00

-

-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

2,250.-บาท
นายบุญโฮม ใจราษฎร

4,900.-บาท

4,900.-บาท

สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้

สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้

6,000.-บาท

6,000.-บาท

ร้าน ศรีอรุณยางยนต์

ร้าน ศรีอรุณยางยนต์

1,480.-บาท

1,480.-บาท

ชล 3316 กทม. จานวน 1 คัน (เปลี่ยนน้ามันหล่อลื่น)

ราคาตามท้องตลาด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 139/2560
ลงวันที่ 11 เม.ย.60

ราคาตามท้องตลาด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 138/2560
ลงวันที่ 11 เม.ย.60

ราคาตามท้องตลาด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 137/2560
ลงวันที่ 11 เม.ย.60

ราคาตามท้องตลาด

ที่ ยส 0014.1/1163
ลงวันที่ 20 เม.ย.60

(เงินกองทุนพัฒนาน้าบาดาล)
6

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 30.21 ลิตร

800.00

-

ตกลงราคา

ห.จ.ก.คูณทรัพย์ปิโตรเลียม

สาหรับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 5 กฉ 4312 กทม.
(ระบบอานวยการฯ งบดาเนินงาน)

800.-บาท

*หมำยเหตุ วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธพี ิเศษ กรณีพิเศษ จ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างที่ปรึกษาโดยตกลงราคา
ชือ่ - นำมสกุล ผู้ให้ข้อมูล นางจุฑารัตน์ วิชัยโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วันที่บันทึก 9 พฤษภาคม 2560

ห.จ.ก.คูณทรัพย์ปิโตรเลียม
800.-บาท

ราคาตามท้องตลาด

ที่ ยส 0014.1/1161
ลงวันที่ 20 เม.ย.60
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ลำดับ
ที่
7

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จ้างทาป้ายนิทรรศการสาเร็จรูปพร้อมขาตั้ง (X-Banner)
จานวน 10 ชุด (งบรายจ่ายอื่น โครงการสร้างความร่วมมือ

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้ำง
6,700.00

รำคำกลำง

วิธซี ื้อหรือจ้ำง

-

ตกลงราคา

แบบ สขร.1

รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำที่
ที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท สปีดพลัสเน็ทเวิร์ค จากัด บริษัท สปีดพลัสเน็ทเวิร์ค จากัด
6,700.-บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ราคาตามท้องตลาด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 143/2560

6,700.-บาท

ลงวันที่ 20 เม.ย.60

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพืน้ ที่เพือ่ รองรับ
8

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ)
จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 3.00 x 1.80 เมตร จานวน 1 ผืน

810.00

-

ตกลงราคา

(งบ ทสม.)
9

จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

บริษัท สปีดพลัสเน็ทเวิร์ค จากัด บริษัท สปีดพลัสเน็ทเวิร์ค จากัด
810.-บาท

(งบ ทสม.)

960.00

10 จ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด จานวน 1 พวง
(ระบบอานวยการฯ งบดาเนินงาน)

1,000.00

11 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ สป.ทส.57-0013
(ยส)-13011-0012 (เปลี่ยนหัวพิมพ์) จานวน 1 เครื่อง

2,550.00

-

-

-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา

บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด

810.-บาท
บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด

960.-บาท

960.-บาท

ร้าน 40 กะรัต

ร้าน 40 กะรัต

1,000.-บาท

1,000.-บาท

บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด
2,550.-บาท

ราคาตามท้องตลาด

บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด

ที่ ยส 0014.1/1164
ลงวันที่ 20 เม.ย.60

ราคาตามท้องตลาด

ที่ ยส 0014.1/1165
ลงวันที่ 20 เม.ย.60

ราคาตามท้องตลาด

ที่ ยส 0014.1/1174
ลงวันที่ 21 เม.ย.60

ราคาตามท้องตลาด

2,550.-บาท

ที่ ยส 0014.1/1175
ลงวันที่ 21 เม.ย.60

(ระบบอานวยการฯ งบดาเนินงาน)
12 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์

400.00

-

ตกลงราคา

บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด

หมายเลขครุภัณฑ์ สป.ทส.58-02-13024-0106

400.-บาท

และ สป.ทส.53-0013(ยส)-13024-0005
(ระบบอานวยการฯ งบดาเนินงาน)
*หมำยเหตุ วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธพี ิเศษ กรณีพิเศษ จ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างที่ปรึกษาโดยตกลงราคา
ชือ่ - นำมสกุล ผู้ให้ข้อมูล นางจุฑารัตน์ วิชัยโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วันที่บันทึก 9 พฤษภาคม 2560

บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด
400.-บาท

ราคาตามท้องตลาด

ที่ ยส 0014.1/1176
ลงวันที่ 21 เม.ย.60

