
วงเงนิงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลอืก

(ราคากลาง โดยสรุป

1 วัสดกุารเกษตร (เสาไมไ้ผ่) 4,000 ตกลงราคา นางลาวัลย์ สวุรรณพงษ์ 4,000 นางลาวัลย์ สวุรรณพงษ์ 4,000 ราคาเหมาะสม

2 วัสดกุารเกษตร 49,400 ตกลงราคา ร้านปฐมพรพันธุไ์ม้ 49,400 ร้านปฐมพรพันธุไ์ม้ 49,400 ราคาเหมาะสม

3 วัสดกุารเกษตร 41,150 ตกลงราคา ร้านปฐมพรพันธุไ์ม้ 41,150 ร้านปฐมพรพันธุไ์ม้ 41,150 ราคาเหมาะสม

4 วัสดกุารเกษตร 500 ตกลงราคา ร้านปฐมพรพันธุไ์ม้ 500 ร้านปฐมพรพันธุไ์ม้ 500 ราคาเหมาะสม

5 วัสดกุารเกษตร 14,700 ตกลงราคา ร้านปฐมพรพันธุไ์ม้ 14,700 ร้านปฐมพรพันธุไ์ม้ 14,700 ราคาเหมาะสม

6 วัสดกุารเกษตร 79,000 ตกลงราคา ร้านเกื้อหนนุคา้วัสดุ 79,000 ร้านเกื้อหนนุคา้วัสดุ 79,000 ราคาเหมาะสม

7 วัสดกุารเกษตร (หนา้ดนิ) 4,800 ตกลงราคา นางกนษิฐา พรหมประสงค์ 4,800 นางกนษิฐา พรหมประสงค์ 4,800 ราคาเหมาะสม

8 วัสดกุารเกษตร (ขุยมะพร้าว) 1,050 ตกลงราคา นางโสภา ถาวร 1,050 นางโสภา ถาวร 1,050 ราคาเหมาะสม

9 วัสดกุารเกษตร (ปุย๋คอก) 4,900 ตกลงราคา น.ส.ณัฐธดิา พรหมประสงค์ 4,900 น.ส.ณัฐธดิา พรหมประสงค์ 4,900 ราคาเหมาะสม

10 วัสดกุารเกษตร (เสาไมไ้ผ่) 3,400 ตกลงราคา นายสริุนทร์ พรหมประสงค์ 3,400 นายสริุนทร์ พรหมประสงค์ 3,400 ราคาเหมาะสม

11 เมลด็ไม้ 3,800 ตกลงราคา นายปฐมพร บญุมา 3,800 นายปฐมพร บญุมา 3,800 ราคาเหมาะสม

12 เมลด็ไม้ 2,700 ตกลงราคา นายวรีะศกัดิ์ รามฤทธิ์ 2,700 นายวรีะศกัดิ์ รามฤทธิ์ 2,700 ราคาเหมาะสม

13 เมลด็ไม้ 3,750 ตกลงราคา น.ส.สายฝน รามฤทธิ์ 3,750 น.ส.สายฝน รามฤทธิ์ 3,750 ราคาเหมาะสม

14

วัสดกุารเกษตร (ถงุเพาะช า) ขนาด 

4"x6"(พับขา้ง) 42,900 ตกลงราคา

หจก.บางกุ้งเกษตรภณัฑ์

(2548) 42,900 หจก.บางกุ้งเกษตรภณัฑ์(2548) 42,900 ราคาเหมาะสม

15 วัสดกุารเกษตร (ปุย๋ออสโมโคท้) 30,000        ตกลงราคา

หจก.บางกุ้งเกษตรภณัฑ์

(2548) 30,000    หจก.บางกุ้งเกษตรภณัฑ์(2548) 3,000 ราคาเหมาะสม

16 วัสดกุารเกษตร (หนา้ดนิร่วน) 4,800 ตกลงราคา นายประจิน แสวงลาภ 4,800 นายประจิน แสวงลาภ 4,800 ราคาเหมาะสม

17 วัสดกุารเกษตร (ปุย๋คอก) 4,500 ตกลงราคา นายสทุธพิงษ ์แกว้วัดปริง 4,500 นายสทุธพิงษ ์แกว้วัดปริง 4,500 ราคาเหมาะสม

แบบฟอร์มที่ 1

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อในรอบเดอืน ....มนีาคม  2558....

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

ล าดับท่ี งานจัดซื้อ *วิธซีื้อ **ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคา



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลอืก

(ราคากลาง โดยสรุป

18 วัสดกุารเกษตร (ขุยมะพร้าว) 4,950 ตกลงราคา นายสทิธพิงษ ์ชัยชนะ 4,950 นายสทิธพิงษ ์ชัยชนะ 4,950 ราคาเหมาะสม

19 วัสดกุารเกษตร (เมลด็ไมพ้ะยูง) 4,500 ตกลงราคา นางอภพิร บญุวงษ์ 4,500 นางอภพิร บญุวงษ์ 4,500 ราคาเหมาะสม

20 วัสดกุารเกษตร (หนา้ดนิร่วน) 4,800 ตกลงราคา นายประจิน แสวงลาภ 4,800 นายประจิน แสวงลาภ 4,800 ราคาเหมาะสม

21 วัสดกุารเกษตร (ปุย๋คอก) 4,500 ตกลงราคา นายสทุธพิงษ ์แกว้วัดปริง 4,500 นายสทุธพิงษ ์แกว้วัดปริง 4,500 ราคาเหมาะสม

22 วัสดกุารเกษตร (ขุยมะพร้าว) 3,000 ตกลงราคา นายสทิธพิงษ ์ชัยชนะ 3,000 นายสทิธพิงษ ์ชัยชนะ 3,000 ราคาเหมาะสม

23

วัสดกุารเกษตร (ถงุเพาะช า) ขนาด 

4"x6"(พับขา้ง) 22,000 ตกลงราคา

หจก.บางกุ้งเกษตรภณัฑ์

(2548) 22,000 หจก.บางกุ้งเกษตรภณัฑ์(2548) 22,000 ราคาเหมาะสม

24 วัสดกุารเกษตร (หนา้ดนิร่วน) 3,000 ตกลงราคา นายประจิน แสวงลาภ 3,000 นายประจิน แสวงลาภ 3,000 ราคาเหมาะสม

25 วัสดกุารเกษตร (ปุย๋คอก) 1,500 ตกลงราคา นายสทุธพิงษ ์แกว้วัดปริง 1,500 นายสทุธพิงษ ์แกว้วัดปริง 1,500 ราคาเหมาะสม

26 วัสดกุารเกษตร (ขุยมะพร้าว) 1,200 ตกลงราคา นายสทิธพิงษ ์ชัยชนะ 1,200 นายสทิธพิงษ ์ชัยชนะ 1,200 ราคาเหมาะสม

27 วัสดกุารเกษตร (เมลด็ไมม้ะฮอกกาน)ี 1,500              ตกลงราคา นางอภพิร บุญวงษ์ 1500 นางอภพิร บุญวงษ์ 1,500         ราคาเหมาะสม

28 วัสดกุารเกษตร (หนา้ดนิร่วน) 3,000 ตกลงราคา นายประจิน แสวงลาภ 3,000 นายประจิน แสวงลาภ 3,000 ราคาเหมาะสม

29 วัสดกุารเกษตร (ปุย๋คอก) 4,500 ตกลงราคา นายสทุธพิงษ ์แกว้วัดปริง 4,500 นายสทุธพิงษ ์แกว้วัดปริง 4,500 ราคาเหมาะสม

30 วัสดกุารเกษตร (ขุยมะพร้าว) 4,500 ตกลงราคา นายสทิธพิงษ ์ชัยชนะ 4,500 นายสทิธพิงษ ์ชัยชนะ 4,500 ราคาเหมาะสม

31 วัสดกุารเกษตร (เมลด็ไมพ้ะยูง) 4,500 ตกลงราคา นางอภพิร บญุวงษ์ 4,500 นางอภพิร บญุวงษ์ 4,500 ราคาเหมาะสม

32

วัสดกุารเกษตร (ถงุเพาะช า) ขนาด 

4"x6"(พับขา้ง) 9,900 ตกลงราคา

หจก.บางกุ้งเกษตรภณัฑ์

(2548) 9,900 หจก.บางกุ้งเกษตรภณัฑ์(2548) 9,900 ราคาเหมาะสม

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

แบบฟอร์มที่ 1

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจัดซื้อในรอบเดอืน ....มนีาคม  2558....

ราคาล าดับท่ี งานจัดซื้อ *วิธซีื้อ **ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก



วงเงนิงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลอืก

(ราคากลาง โดยสรุป

1 ปา้ย 11,050 ตกลงราคา ร้านศกัดิ์ศลิป์ 11,050 ร้านศกัดิ์ศลิป์ 11,050 ราคาเหมาะสม

2 ปา้ย 49,500 ตกลงราคา ร้านศกัดิ์ศลิป์ 49,500 ร้านศกัดิ์ศลิป์ 49,500 ราคาเหมาะสม

3 วัสดกุารเกษตรและปา้ย 73,000 ตกลงราคา หจก.เจริญพงษร์วยรวย 73,000 หจก.เจริญพงษร์วยรวย 73,000 ราคาเหมาะสม

4 วัสดกุารเกษตรและปา้ย 48,000 ตกลงราคา หจก.เจริญพงษร์วยรวย 48,000 หจก.เจริญพงษร์วยรวย 48,000 ราคาเหมาะสม

๕ ขออนมุตัจิ้างสร้างโรงเกบ็ไมข้องกลางและ 200,000     วธิพีเิศษ นายสริิวชิ วชิติแย้ม 200,000 นายสริิวชิ วชิติแย้ม 200,000  ราคาต ่าสดุ

หลกัฐานในคดปีา่ไม้

6 ถา่ยเอกสาร 3,000         ตกลงราคา บจก.เพอร์เฟค โอ เอ สุราษฎร์ธานี 3,000     บจก.เพอร์เฟค โอ เอ สุราษฎร์ธานี 3,000      ราคาเหมาะสม

7 ถา่ยเอกสาร 1,651         ตกลงราคา ร้าน NK เทรดดิ้ง 1,651     ร้าน NK เทรดดิ้ง 1,651      ราคาเหมาะสม

แบบฟอร์มที่ 1

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนนิการจัดจา้งในรอบเดอืน ....มนีาคม 2558....

ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไมท้ี่ 11 (สุราษฎร์ธาน)ี

*วิธจี้าง **ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืก ราคาล าดับท่ี งานจัดซื้อ


