
วงเงนิงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลอืก

(ราคากลาง โดยสรุป

1 ซื้อหมกึเคร่ืองโทรสาร ย่ีหอ้ง Brother 2,500.00         ตกลงราคา บจก. ไอท ีอัพเดท 1,980.00    บจก. ไอท ีอัพเดท 1,980.00   ราคาเหมาะสม

2 โตะ๊คอมพวิเตอร์ 5,000.00         ตกลงราคา ร้านโงว่ซง่หล ีเฟอร์นเิจอร์ (2001) 3,800.00    ร้านโงว่ซง่หล ีเฟอร์นเิจอร์ (2001) 3,800.00   ราคาต่่าสุด

3 ตูเ้อกสาร 1 ลิ้นขัก 2,000.00         ตกลงราคา ร้านโงว่ซง่หล ีเฟอร์นเิจอร์ (2001) 1,150.00    ร้านโงว่ซง่หล ีเฟอร์นเิจอร์ (2001) 1,150.00   ราคาต่่าสุด

กจิกรรมเพาะช่ากลา้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 99,960.00       ตกลงราคา ร้านหลังสวนเกษตรภัณฑ์ 99,960.00  ร้านหลังสวนเกษตรภัณฑ์ 99,960.00 เป็นราคาที่ไมส่ามารถ

(กจิกรรมเพาะช่ากลา้ไมท้ั่วไป) ตอ่รองใหล้ดลงไดอ้กี

กจิกรรมเพาะช่ากลา้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 45,390.00       ตกลงราคา ร้านเกษตรไท 45,390.00  ร้านเกษตรไท 45,390.00 เป็นราคาที่ไมส่ามารถ

(กจิกรรมเพาะช่ากลา้ไมท้ั่วไป) ตอ่รองใหล้ดลงไดอ้กี

กจิกรรมเพาะช่ากลา้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 98,940.00      ตกลงราคา ร้านหลังสวนเกษตรภัณฑ์ 98,940.00  ร้านหลังสวนเกษตรภัณฑ์ 98,940.00 เป็นราคาที่ไมส่ามารถ

(กจิกรรมจัดท่ากลา้ไมข้นาดใหญ่) ตอ่รองใหล้ดลงไดอ้กี

กจิกรรมเพาะช่ากลา้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 65,025.00       ตกลงราคา ร้านเกษตรไท 65,025.00  ร้านเกษตรไท 65,025.00 เป็นราคาที่ไมส่ามารถ

(กจิกรรมจัดท่ากลา้ไมข้นาดใหญ่) ตอ่รองใหล้ดลงไดอ้กี

กจิกรรมเพาะช่ากลา้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 3,200.00         ตกลงราคา นายณรงค ์ มสีติ 3,200.00    นายณรงค ์ มสีติ 3,200.00   เป็นราคาที่ไมส่ามารถ

(กจิกรรมเพาะช่ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย) ตอ่รองใหล้ดลงไดอ้กี

กจิกรรมเพาะช่ากลา้ไมเ้พื่อเพิ่มพื้นที่สเีขยีว 2,800.00         ตกลงราคา ร้านเกษตรไท 2,800.00    ร้านเกษตรไท 2,800.00   เป็นราคาที่ไมส่ามารถ

(กจิกรรมเพาะช่ากลา้ไมด้ว้ยถาดระบบรากลอย) ตอ่รองใหล้ดลงไดอ้กี

10 โครงการเพาะช่ากลา้ไมพ้ะยูงเพื่อการอนุรักษ์ 32,400.00       ตกลงราคา ร้านหลังสวนเกษตรภัณฑ์ 32,400.00  ร้านหลังสวนเกษตรภัณฑ์ 32,400.00 เป็นราคาที่ไมส่ามารถ

กจิกรรมจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้เพื่อสง่เสริม 15,300.00       ตกลงราคา ร้านหลังสวนเกษตรภัณฑ์ 15,300.00  ร้านหลังสวนเกษตรภัณฑ์ 15,300.00 เป็นราคาที่ไมส่ามารถ

ความร่วมมอืเครือขา่ย ตอ่รองใหล้ดลงไดอ้กี

12 กจิกรรมสง่เสริมอาชพีดา้นปา่ไม้ 15,300.00       ตกลงราคา ร้านหลังสวนเกษตรภัณฑ์ 15,300.00  ร้านหลังสวนเกษตรภัณฑ์ 15,300.00 เป็นราคาที่ไมส่ามารถ

ตอ่รองใหล้ดลงไดอ้กี

แบบฟอร์มที่ 1

แบบ สขร.1

สรุปผลการด่าเนนิการจัดซื้อในรอบเดอืน ....มกราคม  2558....

ส่านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

ล าดับท่ี งานจัดซื้อ *วิธซีื้อ **ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา
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วงเงนิงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลอืก

(ราคากลาง โดยสรุป

13 ดนิ 1,125.00         ตกลงราคา นายทวชีัย  วริิยานนท์ 1,125.00    นายทวชีัย  วริิยานนท์ 1,125.00   ราคาเหมาะสม

14 ปุย๋คอก,ขุยมะพร้าว 4,860.00         ตกลงราคา นายสนั่นพงษ ์ อภทิรัพยไพบูลย์ 4,860.00    นายสนั่นพงษ ์ อภทิรัพยไพบูลย์ 4,860.00   ราคาเหมาะสม

15 ขุยมะพร้าว,ปุย๋คอก 68,040.00       ตกลงราคา นายสนั่นพงษ ์ อภทิรัพยไพบูลย์ 68,040.00  นายสนั่นพงษ ์ อภทิรัพยไพบูลย์ 68,040.00 ราคาเหมาะสม

16 ดนิ 40,500.00       ตกลงราคา นายทวชีัย  วริิยานนท์ 40,500.00  นายทวชีัย  วริิยานนท์ 40,500.00 ราคาเหมาะสม

17 ถุงด่า 37,100.00      ตกลงราคา ร้านจติรพงศพ์านชิ 37,100.00 ร้านจติรพงศพ์านชิ 37,100.00 ราคาเหมาะสม

18 ปุย๋คอก,ขุยมะพร้าว 25,200.00       ตกลงราคา ร้านจติรพงศพ์านชิ 25,200.00  ร้านจติรพงศพ์านชิ 25,200.00 ราคาเหมาะสม

19 ดนิ,ไมไ้ผ่,ทราย 29,500.00       ตกลงราคา นายทวชีัย  วริิยานนท์ 29,500.00  นายทวชีัย  วริิยานนท์ 29,500.00 ราคาเหมาะสม

20 ถุงด่า 32,900.00       ตกลงราคา ร้านจติรพงศพ์านชิ 32,900.00  ร้านจติรพงศพ์านชิ 32,900.00 ราคาเหมาะสม

21 ถุงด่า 8,400.00         ตกลงราคา ร้านจติรพงศพ์านชิ 8,400.00    ร้านจติรพงศพ์านชิ 8,400.00   ราคาเหมาะสม

22 ปุย๋คอก,ขุยมะพร้าว 7,450.00        ตกลงราคา นายสนั่นพงษ ์ อภทิรัพยไพบูลย์ 7,450.00    นายสนั่นพงษ ์ อภทิรัพยไพบูลย์ 7,450.00   ราคาเหมาะสม

23 ดนิ,ไมไ้ผ่,ทราย 8,450.00         ตกลงราคา นายทวชีัย  วริิยานนท์ 8,450.00    นายทวชีัย  วริิยานนท์ 8,450.00   ราคาเหมาะสม

24 ถุงด่า 4,200.00         ตกลงราคา ร้านจติรพงศพ์านชิ 4,200.00    ร้านจติรพงศพ์านชิ 4,200.00    ราคาเหมาะสม

25 ดนิ,ไมไ้ผ่,ทราย 3,900.00         ตกลงราคา นายทวชีัย  วริิยานนท์ 3,900.00    นายทวชีัย  วริิยานนท์ 3,900.00    ราคาเหมาะสม

26 ปุย๋คอก,ขุยมะพร้าว 3,725.00        ตกลงราคา นายสนั่นพงษ ์ อภทิรัพยไพบูลย์ 3,725.00   นายสนั่นพงษ ์ อภทิรัพยไพบูลย์ 3,725.00   ราคาเหมาะสม

ส่านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

แบบฟอร์มที่ 1

แบบ สขร.1

สรุปผลการด่าเนนิการจัดซื้อในรอบเดอืน ....มกราคม  2558....

ราคาล าดับท่ี งานจัดซื้อ *วิธซีื้อ **ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลอืก

(ราคากลาง โดยสรุป

1 คา่ถา่ยเอกสารเดอืนมกราคม 575.20           ตกลงราคา บ.เพอร์เฟค โอ เอ สุราษฎร์ธาน ีจ ากัด 575.20      บ.เพอร์เฟค โอ เอ สุราษฎร์ธาน ีจ ากัด 575.20      ราคาต  าสุด

2 คา่ถา่ยเอกสารเดอืนมกราคม 1,024.00         ตกลงราคา บ.เพอร์เฟค โอ เอ สุราษฎร์ธานี 1,024.00 บ.เพอร์เฟค โอ เอ สุราษฎร์ธานี 1,024.00   ราคาเหมาะสม

แบบฟอร์มที  1

แบบ สขร.1

แบบฟอร์มที  1

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจัดจา้งในรอบเดอืน ....มกราคม  2558....

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี  11 (สุราษฎร์ธาน)ี

*วิธจี้าง **ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคาล าดับท่ี งานจัดซื้อ




