แบบ สขร. ๑
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
ชือ่ หนวยงาน : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแพร
ขอมูล ณ วันที่ ๔ เมษายน 255๙
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถ
ทะเบียน 4กม 5030 กทม.
ประจําเดือนมีนาคม 255๙
คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถ
ทะเบียน กข 243 กทม.
ประจําเดือนมีนาคม 255๙
คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถ
ทะเบียน ชล 1208 กทม.
ประจําเดือนมีนาคม 255๙
ชื้อวัสดุสํานักงาน ๗ รายการ
คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถ
ทะเบียน กข 243 กทม.
ประจําเดือนเมษายน 255๙
คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถ
ทะเบียน 3 กษ 4748 กทม.
ประจําเดือนเมษายน 255๙
คาจางถายเอกสาร
ประจําเดือนมีนาคม 2559
คาจางเหมาบริการ ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

วงเงินที่จะซื้อหรือจัดจาง
(บาท)

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
34/2559
1 มีนาคม 255๙

8,000

-

ตกลงราคา

หจก.แพทอง
ราคา 2,240.70 บาท

หจก.แพทอง
ราคา 2,240.70 บาท

ราคาเหมาะสม

2,000

-

-

(ไมมียอดเบิกจาย)

(ไมมียอดเบิกจาย)

-

35/2559
1 มีนาคม 255๙

8,000

-

ตกลงราคา

หจก.แพทอง
ราคา 1,404.90 บาท

หจก.แพทอง
ราคา 1,404.90 บาท

ราคาเหมาะสม

36/2559
1 มีนาคม 255๙

4,970

-

ตกลงราคา

-

-

รานนครแพรเซ็นเตอร
ราคา 4,970 บาท
(ไมมียอดเบิกจาย)

ราคาเหมาะสม

2,000

รานนครแพรเซ็นเตอร
ราคา 4,970 บาท
(ไมมียอดเบิกจาย)

37/2559
11 มีนาคม 255๙
38/2559
30 มีนาคม 255๙

7,000

-

-

(ไมมียอดเบิกจาย)

(ไมมียอดเบิกจาย)

-

39/2559
30 มีนาคม 255๙

2,000

-

ตกลงราคา

ราคาเหมาะสม

24,000

-

ตกลงราคา

70/2559
1 มีนาคม 255๙
71/2559
1 มีนาคม 255๙

รานแมกไม
รานแมกไม
ราคา 2,000 บาท
ราคา 2,000 บาท
นางสาวจันทรจิรา หมื่นโฮง นางสาวจันทรจิรา หมื่นโฮง
ราคา 24,000 บาท
ราคา 24,000 บาท

-

ราคาเหมาะสม

-๒ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจัดจาง
(บาท)

๙

จางทําปายไวนิล ขนาด 2 X 2.5 เมตร

600

-

ตกลงราคา

10

1,000

-

ตกลงราคา

11

จางเหมาตกแตงสถานที่ อบต.บานหนุน
อําเภอสอง จังหวัดแพร
จางทําเอกสารประกอบการอบรมฯ

1,000

-

ตกลงราคา

12

จางทําเอกสารประกอบการประชุม

9,000

-

ตกลงราคา

13

จางเจาหนาที่บันทึกขอมูล
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
จํานวน ๖ เดือน

๙๐,๐๐๐

-

ตกลงราคา

14

จางเจาหนาที่ธุรการ (๑ ตําแหนง)
เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท จํานวน ๖ เดือน

๕๖,๔๐๐

-

15

จางเจาหนาที่ธุรการ (๑ ตําแหนง)
เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท จํานวน ๖ เดือน

๕๖,๔๐๐

16

จางเหมายานพาหนะ (รถตู)
พรอมน้ํามันเชื้อเพลิง
จางทําเอกสารประกอบการประชุม
(คปป.)
จางทําเอกสารประกอบการประชุม
(คทช.)

17
18

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รานดูเม็กซโฆษณา
ราคา 600 บาท
นางศรีเพ็ญ ทุงแกว
ราคา 1,000 บาท
รานเอิรธกอปป
ราคา 1,000 บาท
รานเอิรธกอปป
ราคา 9,000 บาท
นางสาวปริยาภรณ
สุขสีทอง
ราคา ๙๐,๐๐๐ บาท

รานดูเม็กซโฆษณา
ราคา 600 บาท
นางศรีเพ็ญ ทุงแกว
ราคา 1,000 บาท
รานเอิรธกอปป
ราคา 1,000 บาท
รานเอิรธกอปป
ราคา 9,000 บาท
นางสาวปริยาภรณ
สุขสีทอง
ราคา ๙๐,๐๐๐ บาท

ราคาเหมาะสม

ตกลงราคา

นายวรพงศ อินทะอุด
ราคา ๕๖,๔๐๐ บาท

นายวรพงศ อินทะอุด
ราคา ๕๖,๔๐๐ บาท

ราคาเหมาะสม

77/2559
18 มีนาคม 255๙

-

ตกลงราคา

78/2559
18 มีนาคม 255๙

-

ตกลงราคา

ราคาเหมาะสม

1,400

-

ตกลงราคา

9,600

-

ตกลงราคา

นางสาวจิราวรรณ
สายอุด
ราคา ๕๖,๔๐๐ บาท
นางจุไรศรี วงศสุวรรณ
ราคา 36,000 บาท
รานแมกไม
ราคา 1,400 บาท
รานเอิรธกอปป
ราคา 9,600 บาท

ราคาเหมาะสม

36,000

นางสาวจิราวรรณ
สายอุด
ราคา ๕๖,๔๐๐ บาท
นางจุไรศรี วงศสุวรรณ
ราคา 36,000 บาท
รานแมกไม
ราคา 1,400 บาท
รานเอิรธกอปป
ราคา 9,600 บาท

79/2559
21 มีนาคม 255๙
80/2559
22 มีนาคม 255๙
81/2559
29 มีนาคม 255๙

ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
72/2559
11 มีนาคม 255๙
73/2559
11 มีนาคม 255๙
74/2559
11 มีนาคม 255๙
75/2559
14 มีนาคม 255๙
76/2559
18 มีนาคม 255๙

-3ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจัดจาง
(บาท)

19

2,000

-

ตกลงราคา

1,000

-

ตกลงราคา

21

คาจางถายเอกสาร
ประจําเดือนเมษายน 2559
จางทําเอกสารประกอบการประชุม
คณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2559
จํานวน 16 เลม
จางทําปายไวนิล ขนาด 2 X 2.5 เมตร

600

-

ตกลงราคา

22

จางถายเอกสาร

500

-

ตกลงราคา

23

จางเหมาตกแตงสถานที่
วันที่ 31 มีนาคม 2559
จางทําเอกสารประกอบการประชุม

1,000

-

ตกลงราคา

9,600

-

ตกลงราคา

9,400

-

ตกลงราคา

51,000

-

ตกลงราคา

48,000

-

ตกลงราคา

20

24
25
26
27

จางเหมาเจาหนาที่น้ําบาดาล ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ
จางเหมาบริการ ตําแหนง
เจาหนาที่ธุรการ
คาจางเหมาบริการ ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รานแมกไม
ราคา 2,000 บาท
รานแมกไม
ราคา 1,000 บาท

รานแมกไม
ราคา 2,000 บาท
รานแมกไม
ราคา 1,000 บาท

ราคาเหมาะสม

รานดูเม็กซโฆษณา
รานดูเม็กซโฆษณา
ราคา 600 บาท
ราคา 600 บาท
รานเอิรธกอปป
รานเอิรธกอปป
ราคา 500 บาท
ราคา 500 บาท
นายมงคล แสนมงคล
นายมงคล แสนมงคล
ราคา 1,000 บาท
ราคา 1,000 บาท
รานเอิรธกอปป
รานเอิรธกอปป
ราคา 9,600 บาท
ราคา 9,600 บาท
นางสาวปรียาดา มุงกรุณา นางสาวปรียาดา มุงกรุณา
ราคา 9,400 บาท
ราคา 9,400 บาท
นางสาววรพัชร ลอยรรณ นางสาววรพัชร ลอยรรณ
ราคา 51,000 บาท
ราคา 51,000 บาท
นายพัทธนันท คํานาค
นายพัทธนันท คํานาค
ราคา 48,000 บาท
ราคา 48,000 บาท

ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
82/2559
30 มีนาคม 255๙
83/2559
30 มีนาคม 2559
84/2559
30 มีนาคม 2559
85/2559
30 มีนาคม 2559
86/2559
30 มีนาคม 2559
87/2559
30 มีนาคม 2559
88/2559
30 มีนาคม 2559
89/2559
31 มีนาคม 2559
90/2559
31 มีนาคม 2559

