แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนสิ งหาคม 2560
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดลาปาง
วันที่........9.......เดือน.........กันยายน.........พ.ศ......2560.......
วงเงิน
ลำดับ
รำยชื่ อผูเ้ สนอรำคำ
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
งำนที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง
ที่จะซื้ อหรื อจ้ำง
ที่
รำคำที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ำง
โดยสรุ ป
และรำคำที่เสนอ
1 ค่ำเช่ำอำคำรสำนักงำน
5,400.- บำท
ตกลงรำคำ องค์กำรอุตสำหกรรมป่ ำไม้ องค์กำรอุตสำหกรรมป่ ำไม้
เสนอรำคำต่ำสุด
ประจำเดือนสิ งหำคม 2560
ภำคเหนื อบน 5,400.- บำท ภำคเหนือบน 5,400.- บำท
จำกกำรสื บรำคำ
2 น้ ำมันดีเซล ประจำเดือนกรกฎำคม 2560
9,253.29 บำท
ตกลงรำคำ บริ ษทั พัฒนำสหกล จำกัด บริ ษทั พัฒนำสหกล จำกัด
รำคำท้องถิ่น
จำนวน 370 ลิตร
9,253.29 บำท
9,253.29 บำท
3 น้ ำมันดีเซล ประจำเดือนกรกฎำคม 2560
9,818.81 บำท
ตกลงรำคำ บริ ษทั พัฒนำสหกล จำกัด บริ ษทั พัฒนำสหกล จำกัด
รำคำท้องถิ่น
จำนวน 389 ลิตร
9,818.81 บำท
9,818.81 บำท
4 วัสดุกำรเกษตร จำนวน 3 รำยกำร
1,900.- บำท
ตกลงรำคำ
นำงรุ่ งรำตรี วีระพงษ์
นำงรุ่ งรำตรี วีระพงษ์
รำคำท้องถิ่น
1,900.- บำท
1,900.- บำท
5 วัสดุกำรเกษตร (ต้นเสลำ) จำนวน 25 ต้น
4,875.- บำท
ตกลงรำคำ
น้ ำผึ้งพันธุ์ไม้
น้ ำผึ้งพันธุ์ไม้
เสนอรำคำต่ำสุด
4,875.- บำท
4,875.- บำท
จำกกำรสื บรำคำ
6 วัสดุสำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร
10,000.- บำท
ตกลงรำคำ
ส.อ.บุญเสริ ม ดีผิว
ส.อ.บุญเสริ ม ดีผิว
รำคำท้องถิ่น
10,000.- บำท
10,000.- บำท
7 วัสดุสำนักงำน จำนวน 17 รำยกำร
9,365.- บำท
ตกลงรำคำ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
เสนอรำคำต่ำสุด
9,365.- บำท
9,365.- บำท
จำกกำรสื บรำคำ
8 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รำยกำร
6,400.- บำท
ตกลงรำคำ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์
เสนอรำคำต่ำสุด
แอนด์ เซอร์ วิส 6,400.- บำท แอนด์ เซอร์วิส 6,400.- บำท
จำกกำรสื บรำคำ
9 วัสดุกำรเกษตร (กล้ำไม้) จำนวน 6 ชนิด
87,290.- บำท
ตกลงรำคำ
นำยพงษ์สิทธิ์ นำมจิต
นำยพงษ์สิทธิ์ นำมจิต
เสนอรำคำต่ำสุด
87,290.- บำท
87,290.- บำท
10 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รำยกำร
11,450.- บำท
ตกลงรำคำ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์
เสนอรำคำต่ำสุด
แอนด์ เซอร์วิส 11,450.- บำทแอนด์ เซอร์วิส 11,450.- บำท
จำกกำรสื บรำคำ
*หมำยเหตุ วิธีกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ได้แก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ กรณี พิเศษ จ้ำงที่ปรึ กษำโดยกำรคัดเลือก และจ้ำงที่ปรึ กษำโดยตกลง
ชื่อ- นำมสกุลผูใ้ ห้ขอ้ มูล ...นำงสำววิไลวรรณ เครื อสำร...........ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทัว่ ไปชำนำญกำร.......วันที่บนั ทึก……วันที่….9 กันยำยน 2560 ...............

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อหรื อจ้ำง

12/2560 ลว. 30 ธ.ค. 59

50/2560 ลว. 3 ก.ค. 60

48/2560 ลว. 18 ก.ค. 60
43/2560 ลว. 25 ก.ค. 60
41/2560 ลว. 27 ก.ค. 60
43/2560 ลว. 27 ก.ค. 60
42/2560 ลว. 1 ส.ค. 60

แบบ สขร. 1

ลำดับ
งำนที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้ำง
ที่
11 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รำยกำร

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนสิ งหาคม 2560
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดลาปาง
วันที่........9.......เดือน.........กรกฎาคม.........พ.ศ......2560.......
วงเงิน
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
รำยชื่ อผูเ้ สนอรำคำ
รำคำกลำง วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง
ที่จะซื้ อหรื อจ้ำง
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อหรื อจ้ำง
รำคำที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ำง
โดยสรุ ป
และรำคำที่เสนอ
5,440.- บำท
ตกลงรำคำ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์
เสนอรำคำต่ำสุด
44/2560 ลว. 7 ส.ค. 60
แอนด์ เซอร์ วิส 5,440.- บำท แอนด์ เซอร์วิส 5,440.- บำท
จำกกำรสื บรำคำ
38,000.- บำท
ตกลงรำคำ
นำยเฉลิม บัวหล้ำ
นำยเฉลิม บัวหล้ำ
รำคำท้องถิ่น
44/2560 ลว. 8 ส.ค. 60
38,000.- บำท
38,000.- บำท

12 วัสดุกำรเกษตร (เศษซังข้ำวโพด ฟำงข้ำว
เศษผลไม้ หรื อเปลือกผลไม้ เศษใบไม้
หญ้ำแห้ง) จำนวน 20,000 กิโลกรัม
13 วัสดุกำรเกษตร (มูลสัตว์)
42,000.- บำท
ตกลงรำคำ
นำงแววตำ สำยศรี ธิ
นำงแววตำ สำยศรี ธิ
รำคำท้องถิ่น
จำนวน 1,200 กระสอบ
42,000.- บำท
42,000.- บำท
14 วัสดุกำรเกษตร (ซังข้ำวโพด)
38,000.- บำท
ตกลงรำคำ
นำยอดิเรก สวยสด
นำยอดิเรก สวยสด
รำคำท้องถิ่น
จำนวน 20,000 กิโลกรัม
38,000.- บำท
38,000.- บำท
15 วัสดุกำรเกษตร (มูลสัตว์)
42,000.- บำท
ตกลงรำคำ
นำยอินจันทร์ หลงลืม
นำยอินจันทร์ หลงลืม
รำคำท้องถิ่น
จำนวน 1,200 กระสอบ
42,000.- บำท
42,000.- บำท
16 วัสดุกำรเกษตร (ซังข้ำวโพด ฟำงข้ำว
38,000.- บำท
ตกลงรำคำ นำงสำวปวีณำ มะโนสม นำงสำวปวีณำ มะโนสม
รำคำท้องถิ่น
เศษใบไม้) จำนวน 20,000 กิโลกรัม
38,000.- บำท
38,000.- บำท
17 วัสดุกำรเกษตร (มูลสัตว์)
42,000.- บำท
ตกลงรำคำ
นำยศุภกฤต ผำตำ
นำยศุภกฤต ผำตำ
รำคำท้องถิ่น
จำนวน 1,200 กระสอบ
42,000.- บำท
42,000.- บำท
18 วัสดุกำรเกษตร (ซังข้ำวโพด ฟำงข้ำว
38,000.- บำท
ตกลงรำคำ
นำงอำรี ย ์ สำยทอง
นำงอำรี ย ์ สำยทอง
รำคำท้องถิ่น
ใบไม้แห้ง หรื อวัชพืชจำพวกหญ้ำแห้ง)
38,000.- บำท
38,000.- บำท
จำนวน 20,000 กิโลกรัม
19 วัสดุกำรเกษตร (ซังข้ำวโพด ฟำงข้ำว)
38,000.- บำท
ตกลงรำคำ นำยอินจันทร์ หน้ำนวล นำยอินจันทร์ หน้ำนวล
รำคำท้องถิ่น
จำนวน 20,000 กิโลกรัม
38,000.- บำท
38,000.- บำท
*หมำยเหตุ วิธีกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ได้แก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ กรณี พิเศษ จ้ำงที่ปรึ กษำโดยกำรคัดเลือก และจ้ำงที่ปรึ กษำโดยตกลง
ชื่อ- นำมสกุลผูใ้ ห้ขอ้ มูล ...นำงสำววิไลวรรณ เครื อสำร...........ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทัว่ ไปชำนำญกำร.......วันที่บนั ทึก……วันที่….9 กันยำยน 2560 ...............

45/2560 ลว. 8 ส.ค. 60
46/2560 ลว. 8 ส.ค. 60
47/2560 ลว. 8 ส.ค. 60
48/2560 ลว. 8 ส.ค. 60
49/2560 ลว. 8 ส.ค. 60
50/2560 ลว. 8 ส.ค. 60

52/2560 ลว. 8 ส.ค. 60

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนสิ งหาคม 2560
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดลาปาง
วันที่........9.......เดือน.........กันยายน.........พ.ศ......2560.......
วงเงิน
ลำดับ
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
รำยชื่ อผูเ้ สนอรำคำ
งำนที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง
ที่จะซื้ อหรื อจ้ำง
ที่
รำคำที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ำง
โดยสรุ ป
และรำคำที่เสนอ
20 วัสดุกำรเกษตร (มูลสัตว์)
42,000.- บำท
ตกลงรำคำ นำยสมบูรณ์ หน้ำนวล
นำยสมบูรณ์ หน้ำนวล
รำคำท้องถิ่น
จำนวน 1,200 กระสอบ
42,000.- บำท
42,000.- บำท
21 วัสดุสำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร
12,040.- บำท
ตกลงรำคำ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
เสนอรำคำต่ำสุด
12,040.- บำท
12,040.- บำท
จำกกำรสื บรำคำ
22 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รำยกำร
7,795.- บำท
ตกลงรำคำ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์
เสนอรำคำต่ำสุด
แอนด์ เซอร์ วิส 7,795.- บำท แอนด์ เซอร์วิส 7,795.- บำท
จำกกำรสื บรำคำ
23 วัสดุสำนักงำน จำนวน 17 รำยกำร
7,794.- บำท
ตกลงรำคำ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์
เสนอรำคำต่ำสุด
7,794.- บำท
7,794.- บำท
จำกกำรสื บรำคำ
24 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รำยกำร
10,372.- บำท
ตกลงรำคำ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์
เสนอรำคำต่ำสุด
แอนด์ เซอร์วิส 10,372.- บำทแอนด์ เซอร์วิส 10,372.- บำท
จำกกำรสื บรำคำ
25 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รำยกำร
18,000.- บำท
ตกลงรำคำ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์
เสนอรำคำต่ำสุด
แอนด์ เซอร์วิส 18,000.- บำทแอนด์ เซอร์วิส 18,000.- บำท
จำกกำรสื บรำคำ
26 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รำยกำร
47,340.- บำท
ตกลงรำคำ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์
เสนอรำคำต่ำสุด
แอนด์ เซอร์วิส 47,340.- บำทแอนด์ เซอร์วิส 47,340.- บำท
จำกกำรสื บรำคำ
27 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รำยกำร
15,710.- บำท
ตกลงรำคำ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์
เสนอรำคำต่ำสุด
แอนด์ เซอร์วิส 15,710.- บำทแอนด์ เซอร์วิส 15,710.- บำท
จำกกำรสื บรำคำ
28 วัสดุกำรเกษตร (อุปกรณ์แบบอัดพลำสติก)
48,000.- บำท
ตกลงรำคำ บริ ษทั 3 อำร์ (ประเทศไทย) บริ ษทั 3 อำร์ (ประเทศไทย)
เสนอรำคำต่ำสุด
จำนวน 6 ตัว
จำกัด 48,000.- บำท
จำกัด 48,000.- บำท
จำกกำรสื บรำคำ
29 จ้ำงเหมำจัดทำป้ ำยชื่ อต้นไม้ จำนวน 25 ป้ ำย
4,750.- บำท
ตกลงรำคำ บริ ษทั ล้ำนนำทิมเบอร์
บริ ษทั ล้ำนนำทิมเบอร์
รำคำท้องถิ่น
จำกัด 4,750.- บำท
จำกัด 4,750.- บำท
*หมำยเหตุ วิธีกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ได้แก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ กรณี พิเศษ จ้ำงที่ปรึ กษำโดยกำรคัดเลือก และจ้ำงที่ปรึ กษำโดยตกลง
ชื่อ- นำมสกุลผูใ้ ห้ขอ้ มูล ...นำงสำววิไลวรรณ เครื อสำร...........ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทัว่ ไปชำนำญกำร.......วันที่บนั ทึก……วันที่….9 กันยำยน 2560 ...............

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อหรื อจ้ำง

53/2560 ลว. 8 ส.ค. 60
54/2560 ลว. 16 ส.ค. 60
49/2560 ลว. 18 ส.ค. 60
51/2560 ลว. 18 ส.ค. 60
55/2560 ลว. 18 ส.ค. 60
56/2560 ลว. 18 ส.ค. 60
57/2560 ลว. 18 ส.ค. 60
58/2560 ลว. 18 ส.ค. 60
59/2560 ลว. 18 ส.ค. 60

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนสิ งหาคม 2560
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดลาปาง
วันที่........9.......เดือน.........กันยายน.........พ.ศ......2560.......
วงเงิน
ลำดับ
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำยชื่ อผูเ้ สนอรำคำ
งำนที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง
ที่จะซื้ อหรื อจ้ำง
ที่
รำคำที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ำง
และรำคำที่เสนอ
30 จ้ำงเหมำจัดสถำนที่พร้อมเครื่ องเสี ยง
2,500.- บำท
ตกลงรำคำ
นำยบุญมี แสนอำจ
นำยบุญมี แสนอำจ
จำนวน 1 ครั้ง
2,500.- บำท
2,500.- บำท
31 จ้ำงเหมำจัดสถำนที่พร้อมเครื่ องเสี ยง
2,500.- บำท
ตกลงรำคำ
นำยบุญมี แสนอำจ
นำยบุญมี แสนอำจ
จำนวน 1 ครั้ง
2,500.- บำท
2,500.- บำท
32 จ้ำงเหมำจัดสถำนที่ จำนวน 1 ครั้ง
1,000.- บำท
ตกลงรำคำ
นำยพิสิทธิ์ สิ ทธิชุม
นำยพิสิทธิ์ สิ ทธิชุม
1,000.- บำท
1,000.- บำท
33 จ้ำงเหมำจัดทำป้ ำยไวนิล จำนวน 1 ป้ำย
375.- บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนเลเซอร์ ลำปำงอิงค์เจ็ท ร้ำนเลเซอร์ ลำปำงอิงค์เจ็ท
375.- บำท
375.- บำท
34 จ้ำงเหมำจัดทำป้ ำยประชำสัมพันธ์ PVC
5,000.- บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนเลเซอร์ ลำปำงอิงค์เจ็ท ร้ำนเลเซอร์ ลำปำงอิงค์เจ็ท
พร้อมขำตั้ง จำนวน 2 รำยกำร
5,000.- บำท
5,000.- บำท
35 จ้ำงเหมำจัดทำแผ่นพับและป้ำยประชำสัมพันธ์ 7,415.10 บำท
ตกลงรำคำ บริ ษทั โปรซำยน์ แอนด์ บริ ษทั โปรซำยน์ แอนด์
จำนวน 3 รำยกำร
มีเดีย จำกัด 7,415.10 บำท มีเดีย จำกัด 7,415.10 บำท
36 จ้ำงเหมำจัดทำนิ ทรรศกำรพร้อมติดตั้ง
45,000.- บำท
ตกลงรำคำ นำยสุ พจน์ กองประถม
นำยสุ พจน์ กองประถม
จำนวน 1 งำน
45,000.- บำท
45,000.- บำท
37 จ้ำงเหมำซ่อมบำรุ งรักษำรถยนต์
7,169.- บำท
ตกลงรำคำ
นครกำรช่ำง
นครกำรช่ำง
หมำยเลขทะเบียน บจ 8341 ลป.
7,169.- บำท
7,169.- บำท
จำนวน 7 รำยกำร
38 จ้ำงเหมำจัดทำซีดีประชำสัมพันธ์
5,000.- บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนเลเซอร์ ลำปำงอิงค์เจ็ท ร้ำนเลเซอร์ ลำปำงอิงค์เจ็ท
จำนวน 200 ชุด
5,000.- บำท
5,000.- บำท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อหรื อจ้ำง
โดยสรุ ป
รำคำท้องถิ่น

รำคำท้องถิ่น
รำคำท้องถิ่น
รำคำท้องถิ่น
รำคำท้องถิ่น

47/2560 ลว. 5 ม.ค. 60

รำคำท้องถิ่น

45/2560 ลว. 3 ก.ค. 60

รำคำท้องถิ่น

52/2560 ลว. 21 ก.ค. 60

รำคำท้องถิ่น

46/2560 31 ก.ค. 60

รำท้องถิ่น

*หมำยเหตุ วิธีกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ได้แก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ กรณี พิเศษ จ้ำงที่ปรึ กษำโดยกำรคัดเลือก และจ้ำงที่ปรึ กษำโดยตกลง
ชื่อ- นำมสกุลผูใ้ ห้ขอ้ มูล ...นำงสำววิไลวรรณ เครื อสำร...........ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทัว่ ไปชำนำญกำร.......วันที่บนั ทึก……วันที่..….9 กันยำยน 2560 ...............

52/2560 ลว. 7 ส.ค. 60

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนสิ งหาคม 2560
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดลาปาง
วันที่........9.......เดือน.........กันยายน.........พ.ศ......2560.......
วงเงิน
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำยชื่ อผูเ้ สนอรำคำ
รำคำกลำง วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง
ที่จะซื้ อหรื อจ้ำง
รำคำที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ำง
และรำคำที่เสนอ
12,200.- บำท
ตกลงรำคำ ร้ำนรัษฎำกำรไฟฟ้ ำ - แอร์ ร้ำนรัษฎำกำรไฟฟ้ำ - แอร์
12,200.- บำท
12,200.- บำท

ลำดับ
เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
งำนที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้ำง
ที่
โดยสรุ ป
39 จ้ำงเหมำซ่อมเครื่ องปรับอำกำศติดรถยนต์
รำคำท้องถิ่น
หมำยเลขทะเบียน ฮค 7309 กทม.
จำนวน 2 รำยกำร
40 จ้ำงเหมำบำรุ งรักษำรถยนต์
6,006.34 บำท
ตกลงรำคำ บริ ษทั โตโยต้ำลำปำง จำกัด บริ ษทั โตโยต้ำลำปำง จำกัด รำคำตำมที่กำหนด
หมำยเลขทะเบียน ฮค 7309 กทม.
6,006.34 บำท
6,006.34 บำท
จำนวน 13 รำยกำร
41 จ้ำงเหมำบริ กำรทำงำนด้ำนธุรกำร
11,000.- บำท
ตกลงรำคำ น.ส. สุ นิสำ มุขยประเสริ ฐ น.ส. สุ นิสำ มุขยประเสริ ฐ
อยูใ่ นเงื่อนไข
ประจำเดือนสิ งหำคม 2560 จำนวน 1 คน
11,000.- บำท
11,000.- บำท
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
42 จ้ำงเหมำบริ กำรทำงำนด้ำนธุรกำร
10,000.- บำท
ตกลงรำคำ นำยรังสรรค์ มุขยประเสริ ฐ นำยรังสรรค์ มุขยประเสริ ฐ
อยูใ่ นเงื่อนไข
ประจำเดือนสิ งหำคม 2560 จำนวน 1 คน
10,000.- บำท
10,000.- บำท
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
43 จ้ำงเหมำบริ กำรทำงำนด้ำนเจ้ำหน้ำที่ประสำน 10,000.- บำท
ตกลงรำคำ น.ส. ศิรัญญำ ลำดไชย
น.ส. ศิรัญญำ ลำดไชย
อยูใ่ นเงื่อนไข
งำน ประจำเดือนสิ งหำคม 2560 จำนวน 1 คน
10,000.- บำท
10,000.- บำท
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
44 จ้ำงเหมำบริ กำรด้ำนจนท.ติดตำมกำรดำเนิ น
8,000.- บำท
ตกลงรำคำ
นำยนิพล วันชัย
นำยนิ พล วันชัย
อยูใ่ นเงื่อนไข
งำนและรำยงำนจุดเสี่ ยงองกำรเกิดไฟฯ
8,000.- บำท
8,000.- บำท
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ประจำเดือนสิ งหำคม 2560 จำนวน 1 คน
45 จ้ำงเหมำบริ กำรทำงำนด้ำนเจ้ำหน้ำที่เก็บรวบ
8,000.- บำท
ตกลงรำคำ น.ส. จำรุ วรรณ เทพวงศ์ น.ส. จำรุ วรรณ เทพวงศ์
อยูใ่ นเงื่อนไข
รวมข้อมูล ประจำเดือนสิ งหำคม 2560
8,000.- บำท
8,000.- บำท
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
จำนวน 1 คน
46 จ้ำงเหมำบริ กำรทำงำนด้ำนทำควำมสะอำด
8,000.- บำท
ตกลงรำคำ
นำงบัวผัด โพธิษำ
นำงบัวผัด โพธิษำ
อยูใ่ นเงื่อนไข
ประจำเดือนสิ งหำคม 2560 จำนวน 1 คน
8,000.- บำท
8,000.- บำท
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
*หมำยเหตุ วิธีกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ได้แก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ กรณี พิเศษ จ้ำงที่ปรึ กษำโดยกำรคัดเลือก และจ้ำงที่ปรึ กษำโดยตกลง
ชื่อ- นำมสกุลผูใ้ ห้ขอ้ มูล ...นำงสำววิไลวรรณ เครื อสำร...........ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทัว่ ไปชำนำญกำร.......วันที่บนั ทึก……วันที่….9 กันยำยน 2560 ...............

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อหรื อจ้ำง

53/2560 ลว. 18 ส.ค. 60

53/2560 ลว. 21 ส.ค. 60

20/2560 ลว. 4 ม.ค. 60
21/2560 ลว. 4 ม.ค. 60
24/2560 ลว. 31 ม.ค. 60
26/2560 ลว. 31 ม.ค. 60

32/2560 ลว. 20 มี.ค. 60

33/2560 ลว. 3 เม.ย. 60

แบบ สขร. 1

ลำดับ
งำนที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้ำง
ที่
47 จ้ำงเหมำบริ กำรทำงำนด้ำนพำหนะและจัดส่ ง
เอกสำร ประจำเดือนสิ งหำคม 2560
จำนวน 1 คน
48 จ้ำงเหมำบริ กำรทำงำนด้ำนธุรกำร
ประจำเดือนกรกฎำคม 2560 จำนวน 1 คน
49 จ้ำงเหมำบริ กำรทำงำนด้ำนเจ้ำหน้ำที่รวบรวม
ข้อมูลและวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ประจำเดือน
สิ งหำคม 2560 จำนวน 1 คน
50 จ้ำงเหมำบริ กำรทำงำนด้ำนธุรกำร
ประจำเดือนสิ งหำคม 2560 จำนวน 1 คน
51 จ้ำงเหมำบริ กำรทำงำนด้ำนพัสดุ
ประจำเดือนสิ งหำคม 2560 จำนวน 1 คน
52 จ้ำงเหมำบริ กำรทำงำนด้ำนธุรกำร
ประจำเดือนสิ งหำคม 2560 จำนวน 1 คน
53 จ้ำงเหมำบริ กำรทำงำนด้ำนธุรกำร
ประจำเดือนสิ งหำคม 2560 จำนวน 1 คน
54 จ้ำงเหมำบริ กำรทำงำนด้ำนเจ้ำหน้ำที่ประสำน
งำนและเก็บข้อมูลโครงกำรฯ ประจำเดือน
สิ งหำคม 2560 จำนวน 1 คน

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนสิ งหาคม 2560
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดลาปาง
วันที่........9.......เดือน.........กันยายน.........พ.ศ......2560.......
วงเงิน
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำยชื่ อผูเ้ สนอรำคำ
รำคำกลำง วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง
ที่จะซื้ อหรื อจ้ำง
รำคำที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ำง
และรำคำที่เสนอ
9,000.- บำท
ตกลงรำคำ
นำยเจษฎำ วงศ์ใจมำ
นำยเจษฎำ วงศ์ใจมำ
9,000.- บำท
9,000.- บำท
10,000.- บำท

ตกลงรำคำ

12,000.- บำท

ตกลงรำคำ

9,000.- บำท

ตกลงรำคำ

10,000.- บำท

ตกลงรำคำ

12,000.- บำท

ตกลงรำคำ

8,500.- บำท

ตกลงรำคำ

10,000.- บำท

ตกลงรำคำ

น.ส. จีรำพร ตื้อยศ
10,000.- บำท
นำงนรำภรณ์ อ้ำยโก๋
12,000.- บำท

น.ส. จีรำพร ตื้อยศ
10,000.- บำท
นำงนรำภรณ์ อ้ำยโก๋
12,000.- บำท

น.ส.สุ รัตน์ดำ วงศ์ภกั ดี
9,000.- บำท
นำงปิ ยะนุช วงษ์พิบูลย์
10,000.- บำท
น.ส. นัฎนิ ชำ ธัญญะ
12,000.- บำท
น.ส. ปภัสรำ ใจเมตตำ
8,500.- บำท
นำยปธำนิ น จำศิล
10,000.- บำท

น.ส.สุ รัตน์ดำ วงศ์ภกั ดี
9,000.- บำท
นำงปิ ยะนุช วงษ์พิบูลย์
10,000.- บำท
น.ส. นัฎนิชำ ธัญญะ
12,000.- บำท
น.ส. ปภัสรำ ใจเมตตำ
8,500.- บำท
นำยปธำนิน จำศิล
10,000.- บำท

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อหรื อจ้ำง
โดยสรุ ป
อยูใ่ นเงื่อนไข
34/2560 ลว. 3 เม.ย. 60
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

อยูใ่ นเงื่อนไข
35/2560 ลว. 3 เม.ย. 60
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
อยูใ่ นเงื่อนไข
36/2560 ลว. 3 เม.ย. 60
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
อยูใ่ นเงื่อนไข
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
อยูใ่ นเงื่อนไข
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
อยูใ่ นเงื่อนไข
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
อยูใ่ นเงื่อนไข
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
อยูใ่ นเงื่อนไข
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

*หมำยเหตุ วิธีกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ได้แก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ กรณี พิเศษ จ้ำงที่ปรึ กษำโดยกำรคัดเลือก และจ้ำงที่ปรึ กษำโดยตกลง
ชื่อ- นำมสกุลผูใ้ ห้ขอ้ มูล ...นำงสำววิไลวรรณ เครื อสำร...........ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทัว่ ไปชำนำญกำร.......วันที่บนั ทึก……วันที่….9 กันยำยน 2560 ...............

38/2560 ลว. 1 พ.ค. 60
43/2560 ลว. 1 มิ.ย. 60
44/2560 ลว. 1 มิ.ย. 60
45/2560 ลว. 1 มิ.ย. 60
47/2560 ลว. 1 มิ.ย. 60

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในรอบเดือนสิ งหาคม 2560
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดลาปาง
วันที่........9.......เดือน.........กันยายน.........พ.ศ......2560.......
วงเงิน
ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำยชื่ อผูเ้ สนอรำคำ
รำคำกลำง วิธีซ้ื อหรื อจ้ำง
ที่จะซื้ อหรื อจ้ำง
รำคำที่ตกลงซื้ อหรื อจ้ำง
และรำคำที่เสนอ
10,000.- บำท
ตกลงรำคำ น.ส. ยุวดี สอนรำษฎร์
น.ส. ยุวดี สอนรำษฎร์
10,000.- บำท
10,000.- บำท

ลำดับ
งำนที่จดั ซื้ อหรื อจัดจ้ำง
ที่
55 จ้ำงเหมำบริ กำรทำงำนด้ำนเจ้ำหน้ำที่ประสำน
งำนและเก็บข้อมูลโครงกำรฯ ประจำเดือน
สิ งหำคม 2560 จำนวน 1 คน
56 จ้ำงเหมำบริ กำรทำงำนด้ำนเจ้ำหน้ำที่จดั ทำ
8,500.- บำท
ข้อมูลพร้อมสรุ ปรำยงำนสำหรับกำรดำเนิ นงำน
ประจำเดือนสิ งหำคม 2560 จำนวน 1 คน
57 วัสดุกำรเกษตร (มูลสัตว์)
42,000.- บำท
จำนวน 1,200 กระสอบ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก
หรื อข้อตกลงในกำรซื้ อหรื อจ้ำง
โดยสรุ ป
อยูใ่ นเงื่อนไข
46/2560 ลว. 1 มิ.ย. 60
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ตกลงรำคำ น.ส.จิตติกำญจน์ ใจคำกำศ น.ส.จิตติกำญจน์ ใจคำกำศ
อยูใ่ นเงื่อนไข
51/2560 ลว. 1 ส.ค. 60
8,500.- บำท
8,500.- บำท
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ
ตกลงรำคำ

น.ส.วัฒนำพร สำยทอง
42,000.- บำท

น.ส.วัฒนำพร สำยทอง
42,000.- บำท

รำคำท้องถิ่น

*หมำยเหตุ วิธีกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ได้แก่ ตกลงรำคำ สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ กรณี พิเศษ จ้ำงที่ปรึ กษำโดยกำรคัดเลือก และจ้ำงที่ปรึ กษำโดยตกลง
ชื่อ- นำมสกุลผูใ้ ห้ขอ้ มูล ...นำงสำววิไลวรรณ เครื อสำร...........ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทัว่ ไปชำนำญกำร.......วันที่บนั ทึก……วันที่….9 กันยำยน 2560 ...............

51/2560 ลว. 8 ส.ค. 60

