แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

3,0000 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ป. รุ่งเรืองพาณิชย์
3,0000 บาท

ร้าน ป. รุ่งเรืองพาณิชย์
3,0000 บาท

ราคาท้องตลาด

810 บาท

810 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้านบึงกาฬอิงท์เจ็ท
810 บาท

ร้านบึงกาฬอิงท์เจ็ท
810 บาท

39,500 บาท

39,500 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้านนายหมายพันธุไ์ ม้
39,500 บาท

ร้านนายหมายพันธุไ์ ม้
39,500 บาท

1 จัดซือ้ วัสดุ จานวน 16 รายการ 3,0000 บาท
โครงการการสร้างความร่วมมือ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ เลขที่ 32/2562
ลงวันที่ 4 ก.พ. 2562

ด้านทรัพยากร ฯ ในระดับพื้นที่
เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ จ.บึงกาฬ ปี62

2 จ้างเหมาจัดทาป้ายฉากหลัง
จานวน 1 ป้าย
ด้านทรัพยากร ฯ ในระดับพื้นที่
เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง

ราคาท้องตลาด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 33/2562
ลงวันที่ 7 ก.พ. 2562

สภาพภูมอิ ากาศ จ.บึงกาฬ ปี62

3

จัดซื้อวัสดุ จานวน 3 รายการ

ด้านทรัพยากร ฯ ในระดับพื้นที่
เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลง

ราคาท้องตลาด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 34/2562
ลงวันที่ 18 ก.พ. 2562

สภาพภูมอิ ากาศ จ.บึงกาฬ ปี62

*หมายเหตุ
วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธพี เิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างที่ปรึกษาโดยตกลง
ชื่อ-นามสกุลผู้ให้ข้อมูล นางสาวสุรัตนาภรณ์ ดีเลิศ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
วันที่บนั ทึก 1 มีนาคม ๒๕62

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

4 จ้างเหมาจัดทาป้ายฉากหลัง

5

จานวน 2 แผ่น
งบประมาณจากโครงการพัฒนา
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรฯ หมูบ่ า้ น(ทสม.)
จังหวัดบึงกาฬ ปี 62
จ้างเหมาจัดทาป้าย
อะคริลิคสาเร็จรูป
จานวน 1 ป้าย

6 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน 3กษ4797
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการกากับ ดูแล
ประกอบกิจการน้าบาดาล ฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1,620 บาท

1,620 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้านบึงกาฬอิงท์เจ็ท
1,620 บาท

ร้านบึงกาฬอิงท์เจ็ท
1,620 บาท

ราคาท้องตลาด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 35/2562
ลงวันที่ 18 ก.พ. 2562

900 บาท

900 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้านบึงกาฬอิงท์เจ็ท
900 บาท

ร้านบึงกาฬอิงท์เจ็ท
900 บาท

ราคาท้องตลาด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 36/2562
ลงวันที่ 18 ก.พ. 2562

11,121.05 บาท 11,121.05 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าบึงกาฬ จากัด บริษทั โตโยต้าบึงกาฬ จากัด
11,121.05 บาท
11,121.05 บาท

ราคาท้องตลาด ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 37/2561
ลงวันที่ 20 ก.พ. 2562

*หมายเหตุ
วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธพี เิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างที่ปรึกษาโดยตกลง
ชื่อ-นามสกุลผู้ให้ข้อมูล นางสาวสุรัตนาภรณ์ ดีเลิศ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
วันที่บนั ทึก 1 มีนาคม ๒๕62

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

7 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

3,080 บาท

3,080 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้าน 108 ไอที
3,080 บาท

ร้าน 108 ไอที
3,080 บาท

ราคาท้องตลาด ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 38/2561
ลงวันที่ 20 ก.พ. 2562

5,385 บาท

5,385 บาท

เฉพาะเจาะจง

หจก.พิมลพานิช
บึงกาฬ 2556
5,385 บาท

หจก.พิมลพานิช
บึงกาฬ 2556
5,385 บาท

ราคาท้องตลาด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 39/2562
ลงวันที่ 20 ก.พ. 2562

14,740 บาท

14,740 บาท

เฉพาะเจาะจง

หจก. บึงกาฬคอมพิวเตอร์
แอนด์คอมมูนเิ คชัน่

หจก. บึงกาฬคอมพิวเตอร์
แอนด์คอมมูนเิ คชัน่

ราคาท้องตลาด

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 40/2562
ลงวันที่ 20 ก.พ. 2562

1,000 บาท

1,000 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้านชนาภาดอกไม้สด
1,000 บาท

ร้านชนาภาดอกไม้สด
1,000 บาท

ราคาท้องตลาด ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 41/2562
ลงวันที่ 28 ก.พ. 2562

350 บาท

350 บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้านก๊อปปีเ้ ฮ้าส์
350 บาท

ร้านก๊อปปีเ้ ฮ้าส์
350 บาท

ราคาท้องตลาด ใบสัง่ จ้าง เลขที่ 42/2562
ลงวันที่ 28 ก.พ. 2562

จานวน 5 รายการ

8 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 6 รายการ
งบประมาณโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการกากับ ดูแล
ประกอบกิจการน้าบาดาล ฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
จานวน 6 รายการ
งบประมาณโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการกากับ ดูแล
ประกอบกิจการน้าบาดาล ฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10 จัดทาพานพุ่มดอกไม้สดสีขาว
จานวน 1 พานพุ่ม

11 จ้างเหมาจัดทาเอกสารสรุปผล
การดาเนินงาน จานวน 5 เล่ม

*หมายเหตุ
วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธพี เิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างที่ปรึกษาโดยตกลง
ชื่อ-นามสกุลผู้ให้ข้อมูล นางสาวสุรัตนาภรณ์ ดีเลิศ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
วันที่บนั ทึก 1 มีนาคม ๒๕62

