
วงเงนิงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลอืก

(ราคากลาง โดยสรุป

1 ซอํมและเปลี่ยนอะไหลคํอมฯ 14,800.00 ตกลงราคา ร๎านสุวชิานันท์ 14,800.00 ร๎านสุวชิานันท์ 14,800.00 ราคาต่่าสุด

2 ตรายาง 6 อัน 1,620.00 ตกลงราคา ร๎านภูผาศลิป์ 1,620.00 ร๎านภูผาศลิป์ 1,620.00 ราคาต่่าสุด

3 ตรายาง 3 อัน 720.00 ตกลงราคา ร๎านภูผาศลิป์ 720.00 ร๎านภูผาศลิป์ 720.00 ราคาต่่าสุด

4 วัสดุการเกษตร 6,350 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 6,350 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 6,350 ราคาเหมาะสม

5 วัสดุการเกษตร 1,000 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 1,000 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 1,000 ราคาเหมาะสม

6 วัสดุการเกษตร 12,141 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 12,141 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 12,141 ราคาเหมาะสม

7 วัสดุการเกษตร 7,000 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 7,000 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 7,000 ราคาเหมาะสม

8 วัสดุการเกษตร 4,050 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 4,050 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 4,050 ราคาเหมาะสม

9 วัสดุการเกษตร 500 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 500 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 500 ราคาเหมาะสม

10 วัสดุการเกษตร 2,300 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 2,300 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 2,300 ราคาเหมาะสม

ราคา

แบบฟอร์มที่ 1

แบบ สขร.1

สรุปผลการด่าเนนิการจัดซื้อในรอบเดอืน ....กุมภาพันธ ์ 2558....

ส่านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท๎ี่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

ล าดับท่ี งานจัดซื้อ *วิธซีื้อ **ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลอืก

(ราคากลาง โดยสรุป

11 วัสดุการเกษตร 500 ตกลงราคา ร๎านเกื้อหนุนคา๎วัสดุ 500 ร๎านเกื้อหนุนคา๎วัสดุ 500 ราคาเหมาะสม

12 วัสดุการเกษตร 14,700 ตกลงราคา ร๎านเกื้อหนุนคา๎วัสดุ 14,700 ร๎านเกื้อหนุนคา๎วัสดุ 14,700 ราคาเหมาะสม

13 วัสดุการเกษตร 14,700 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 14,700 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 14,700 ราคาเหมาะสม

14 วัสดุการเกษตร 500 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 500 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 500 ราคาเหมาะสม

15 วัสดุการเกษตร 14,700 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 14,700 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 14,700 ราคาเหมาะสม

16 วัสดุการเกษตร 500 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 500 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 500 ราคาเหมาะสม

17 วัสดุการเกษตร 7,000 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 7,000 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 7,000 ราคาเหมาะสม

18 วัสดุการเกษตร 1,000 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 1,000 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 1,000 ราคาเหมาะสม

19 วัสดุการเกษตร 7,000 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 7,000 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 7,000 ราคาเหมาะสม

20 วัสดุการเกษตร 1,000 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 1,000 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 1,000 ราคาเหมาะสม

ราคาล าดับท่ี งานจัดซื้อ *วิธซีื้อ **ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก

ส่านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท๎ี่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

แบบฟอร์มที่ 1

แบบ สขร.1

สรุปผลการด่าเนนิการจัดซื้อในรอบเดอืน ....กุมภาพันธ ์ 2558....



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลอืก

(ราคากลาง โดยสรุป

21 วัสดุการเกษตร 7,000 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 7,000 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 7,000 ราคาเหมาะสม

22 วัสดุการเกษตร 1,000 ตกลงราคา ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 1,000 ร๎านแสงเพชร (สาขาไชยา) 1,000 ราคาเหมาะสม

23 คาํวัสดุการเกษตร (หนา๎ดนิรํวน) 4,500 ตกลงราคา นายประจนิ  แสวงลาภ 4,500 นายประจนิ  แสวงลาภ 4,500 ราคาเหมาะสม

24 คาํวัสดุการเกษตร (ปุย๋คอก) 3,100 ตกลงราคา นายสุทธพิงษ ์ แกว๎วัดปริง 3,100 นายสุทธพิงษ ์ แกว๎วัดปริง 3,100 ราคาเหมาะสม

25 คาํวัสดุการเกษตร (ขุยมะพร๎าว) 3,500 ตกลงราคา นายสทิธพิงษ ์ ชัยชนะ 3,500 นายสทิธพิงษ ์ ชัยชนะ 3,500 ราคาเหมาะสม

แบบฟอร์มที่ 1

แบบ สขร.1

สรุปผลการด่าเนนิการจัดซื้อในรอบเดอืน ....กุมภาพันธ ์ 2558....

ส่านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท๎ี่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

ล าดับท่ี งานจัดซื้อ *วิธซีื้อ **ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลอืก

(ราคากลาง โดยสรุป

1 จา้งขนย้ายไมม้ะยูงของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดนิ 32,988.00          ตกลงราคา นายณรงค ์ นนทล์ าธาร 32,988.00     นายณรงค ์ นนทล์ าธาร 32,988.00    ราคาเหมาะสม

2 จัดท าปา้ยประชาสัมพันธร์ณรงคป์อ้งกันไฟปา่ 30,800.00          ตกลงราคา ร้านทวศีลิป ์ ดไีซน์ 30,800.00     ร้านทวศีลิป ์ ดไีซน์ 30,800.00    ราคาเหมาะสม

และควบคุมหมอกควัน

3 จด้ท าแผ่นพับประชาสัมพันธร์ณรงคป์อ้งกันไฟปา่ 19,200.00          ตกลงราคา บจก.สุวรรณอักษร 19,200.00      บจก.สุวรรณอักษร 19,200.00     ราคาเหมาะสม

และควบคุมหมอกควัน

4 จา้งเหมาบริการชว่ยปฏบิัตงิาน 65,800.00 ตกลงราคา นางสาวสุนันทา  สังขว์เิศษ 65,800.00 นางสาวสุนันทา สังขว์เิศษ 65,800.00 ราคาต่ าสุด

ส ารวจรังวัด/ฝังหลักเขต

5 ถา่ยน  ามันเคร่ือง เปลี่ยนแบตเตอร์ร่ี 7,028.33 ตกลงราคา บ.โตโยตา้สุราษฎร์ธาน ี 7,082.33 บ.โตโยตา้สุราษฎร์ธาน ี 7,082.33 ราคาต่ าสุด

ศร 6153 กทม. ผู้จ าหนา่ยโตโยตา้ จ ากัด ผู้จ าหนา่ยโตโยตา้ จ ากัด

6 ซอ่มระบบเบรค ศร 6153 กทม. 4,761.50 ตกลงราคา บ.โตโยตา้สุราษฎร์ธาน ี 4,761.50 บ.โตโยตา้สุราษฎร์ธาน ี 4,761.50 ราคาต่ าสุด

ผู้จ าหนา่ยโตโยตา้ จ ากัด ผู้จ าหนา่ยโตโยตา้ จ ากัด

7 ถา่ยเอกสาร 3,000.00            ตกลงราคา บจก.เพอร์เฟค โอ เอ 558.00         บจก.เพอร์เฟค โอ เอ 558.00          

แบบฟอร์มที่ 1

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจัดจา้งในรอบเดอืน ....กุมภาพันธ ์2558....

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

*วิธจี้าง **ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคาล าดับท่ี งานจัดซื้อ



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลอืก

(ราคากลาง โดยสรุป

8 คา่ถา่ยเอกสาร 740 ตกลงราคา ร้าน NK. เทรดด ิง 740 ร้าน NK. เทรดด ิง 740 ราคาเหมาะสม

9 คา่ซอ่มเปลี่ยนอะไหลร่ถยนตร์าชการ 4,280 ตกลงราคา ร้านปิ่นการชา่งแอร์&ซาวด์ 4,280 ร้านปิ่นการชา่งแอร์&ซาวด์ 4,280 ราคาเหมาะสม

กค 265 สุราษฎร์ธานี

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจัดจา้งในรอบเดอืน ....กุมภาพันธ ์2558....

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

ล าดับท่ี งานจัดซื้อ *วิธจี้าง **ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา

แบบฟอร์มที่ 1


