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แบบ สขร.1

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

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
จ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ แผ้วถาง เก็บริบ จานวน 16 ไร่,

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
60,000.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

-

ตกลงราคา

จัดเตรียมหลุมปลูกต้นไม้ จานวน 3,200 หลุม,

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นายกลาง น้อยใส

นายกลาง น้อยใส

60,000.-บาท

60,000.-บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

เสนอราคาต่าสุด

บันทึกข้อตกลงการจ้าง
เลขที่ 140/2560

ปลูกต้นไม้ จานวน 3,200 ต้น และบารุงต้นไม้

ลว. 4 เม.ย.60

จานวน 3,200 ต้น (จานวน 2 ครั้ง)
ในพื้นที่ป่าโนนทรายสาธารณประโยชน์ ท้องที่บ้านเปาะ
ตาบลค้อวัง อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
(งบจังหวัด โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการบารุงรักษา)
2

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 3 รายการ
(งบจังหวัด โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการบารุงรักษา)

95,100.00

-

ตกลงราคา

สวนอุดมทรัพย์พนั ธุ์ไม้

สวนอุดมทรัพย์พนั ธุ์ไม้

95,100.-บาท

95,100.-บาท

ราคาตามท้องตลาด

บันทึกข้อตกลงซื้อขาย
เลขที่ 141/2560
ลว. 4 เม.ย.60

3

จ้างซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ราชการ

1,360.00

-

ตกลงราคา

สาหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน บง 961 ยโสธร

ร้าน ศรีอรุณยางยนต์

ร้าน ศรีอรุณยางยนต์

1,360.-บาท

1,360.-บาท

ร้าน ศรีอรุณยางยนต์

ร้าน ศรีอรุณยางยนต์

ราคาตามท้องตลาด

ที่ ยส 0014.1/1441
ลว. 23 พ.ค. 60

(เงินนอกงบประมาณฯ)
4

จ้างซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ราชการ

800.00

-

ตกลงราคา

สาหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌต 7061 กทม.

800.-บาท

ราคาตามท้องตลาด

800.-บาท

ที่ ยส 0014.1/1300
ลว. 3 พ.ค. 60

(งบระบบอานวยการฯ)
5

6

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ
(งบระบบอานวยการฯ)

9,000.00

จ้างถ่ายเอกสารและจัดทาเล่มเอกสาร จานวน 100 ชุด
(งบจังหวัด โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร)

2,500.00

-

-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ร้าน C.A. คอมพิวเตอร์

ร้าน C.A. คอมพิวเตอร์

9,000.-บาท

9,000.-บาท

ร้าน นานาเซอร์วิส

ร้าน นานาเซอร์วิส

2,500.-บาท

2,500.-บาท

*หมำยเหตุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างที่ปรึกษาโดยตกลงราคา
ชื่อ - นำมสกุล ผู้ให้ขอ้ มูล นางจุฑารัตน์ วิชัยโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วันที่บันทึก 9 มิถุนายน 2560

ราคาตามท้องตลาด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 148/2560
ลว. 5 พ.ค.60

ราคาตามท้องตลาด

ที่ ยส 0014.1/1317
ลว. 5 พ..ค. 60
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ลำดับ
ที่
7

8

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 3.50 x 2.40 เมตร จานวน 1 ผืน
(งบจังหวัด โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร)

1,260.00

จ้างเหมาติดตั้งเวที ขนาด 4 x 6 เมตร พร้อมโครงฉากหลัง

5,500.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

-

ตกลงราคา

-

ตกลงราคา

และติดตั้งเครื่องเสียง จานวน 1 วัน
9

(งบจังหวัด โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการบารุงรักษา)
จ้างเหมาจัดเตรียมหลุมปลูกต้นไม้ จานวน 10,000 หลุม

50,000.00

-

ตกลงราคา

(งบจังหวัด โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการบารุงรักษา)
10 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ จานวน 6 หลัง พร้อมจัดเก็บเก้าอี้
จานวน 300 ตัว

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

บริษัท สปีดพลัส เน็ทเวิร์ค จากัด บริษัท สปีดพลัส เน็ทเวิร์ค จากัด
1,260.-บาท
1,260.-บาท

ราคาตามท้องตลาด

ที่ ยส 0014.1/1335

นายสุบิน ทีฆะสุข

นายสุบิน ทีฆะสุข

เป็นราคาที่เหมาะสม

5,500.-บาท

5,500.-บาท

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

นายประมวล ศรีทองจันทร์
50,000.-บาท

4,800.00

-

ตกลงราคา

แบบ สขร.1

นางบุญเพ็ง สืบสายลา
4,800.-บาท

นายประมวล ศรีทองจันทร์

ลว. 8 พ..ค. 60

ลว. 8 พ.ค.60
เป็นราคาที่เหมาะสม

50,000.-บาท
นางบุญเพ็ง สืบสายลา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 151/2560

ใบสั่งจ้างเลขที่ 147/2560
ลว. 8 พ.ค.60

เป็นราคาที่เหมาะสม

4,800.-บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 149/2560
ลว. 8 พ.ค.60

(งบจังหวัด โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการบารุงรักษา)
11 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 3 รายการ
(งบจังหวัด โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการบารุงรักษา)

26,000.00

12 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 26 รายการ
(งบระบบอานวยการฯ)

28,887.00

13 จัดซื้อวัสดุ จานวน 5 รายการ
(งบระบบอานวยการฯ)
14 จ้างถ่ายเอกสาร จานวน 2,400 แผ่น
(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนฯ)

-

-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

สวนอุดมทรัพย์พนั ธุ์ไม้

สวนอุดมทรัพย์พนั ธุ์ไม้

26,000.-บาท

26,000.-บาท

บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด
28,887.-บาท

2,459.00

-

ตกลงราคา

-

ตกลงราคา

2,459.-บาท

ร้าน นานาเซอร์วิส

ร้าน นานาเซอร์วิส

1,200.-บาท

1,200.-บาท

*หมำยเหตุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างที่ปรึกษาโดยตกลงราคา
ชื่อ - นำมสกุล ผู้ให้ขอ้ มูล นางจุฑารัตน์ วิชัยโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วันที่บันทึก 9 มิถุนายน 2560

ราคาตามท้องตลาด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 155/2560
ลว. 11 พ.ค.60

ราคาตามท้องตลาด

(มหาชน) สาขายโสธร

2,459.-บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 150/2560
ลว. 8 พ.ค.60

28,887.-บาท

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด
(มหาชน) สาขายโสธร

1,200.00

บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด

ราคาตามท้องตลาด

ที่ ยส 0014.1/1373
ลว. 15 พ..ค. 60

ราคาตามท้องตลาด

ที่ ยส 0014.1/1378
ลว. 16 พ..ค. 60
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ลำดับ
ที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

15 จ้างถ่ายเอกสาร จานวน 840 แผ่น
(งบ คปป.จ.)
16 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทารูปเล่ม จานวน 6 เล่ม

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง
420.00

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

-

ตกลงราคา

-

ตกลงราคา

(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนฯ)
17 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 2.5x2 เมตร จานวน 1 ผืน

750.00

-

ตกลงราคา

(โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะทีต่ น้ ทางฯ)

18 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

1,107.00

-

ตกลงราคา

(โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะทีต่ น้ ทางฯ)

19 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 27 รายการ
(งบจังหวัด โครงการบริหารจัดการป่าชุมชน)

15,979.00

20 จ้างทาป้ายไวนิล ขนาด 4x3 เมตร จานวน 9 ผืน

21,600.00

และขนาด 1x2 เมตร จานวน 18 ผืน

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ร้าน นานาเซอร์วิส
420.-บาท

3,000.00

-

ตกลงราคา

ตกลงราคา

ร้าน นานาเซอร์วิส

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลงในกำร
ซื้อหรือจ้ำง

ราคาตามท้องตลาด

ที่ ยส 0014.1/1386

420.-บาท

ร้าน นานาเซอร์วิส

ร้าน นานาเซอร์วิส

3,000.-บาท

3,000.-บาท

ลว. 17 พ..ค. 60
ราคาตามท้องตลาด

ราคาตามท้องตลาด

บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด
1,107.-บาท

บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด
1,107.-บาท

ราคาตามท้องตลาด

บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด

บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ จากัด

ราคาตามท้องตลาด

(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนฯ)
*หมำยเหตุ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิ ศษ กรณีพเิ ศษ จ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือก และจ้างที่ปรึกษาโดยตกลงราคา
ชื่อ - นำมสกุล ผู้ให้ขอ้ มูล นางจุฑารัตน์ วิชัยโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วันที่บันทึก 9 มิถุนายน 2560

ที่ ยส 0014.1/1423
ลว. 22 พ..ค. 60
ที่ ยส 0014.1/1455
ลว. 24 พ..ค. 60

15,979.-บาท

บริษัท สปีดพลัส เน็ทเวิร์ค จากัด บริษัท สปีดพลัส เน็ทเวิร์ค จากัด
21,600.-บาท
21,600.-บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 157/2560
ลว. 22 พ.ค.60

บริษัท สปีดพลัส เน็ทเวิร์ค จากัด บริษัท สปีดพลัส เน็ทเวิร์ค จากัด
750.-บาท
750.-บาท

15,979.-บาท
-

แบบ สขร.1

ใบสั่งซื้อเลขที่ 159/2560
ลว. 24 พ.ค.60

ราคาตามท้องตลาด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 163/2560
ลว. 31 พ.ค.60

