แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
(ชื่อหน่วยงำน) สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

2,500.00

2,500.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปกฉัตร จ้ำกัด
จ้ำนวน 110.78 ลิตร
ลิตรละ 110.78 บำท
รำคำ 2,500.-บำท

2 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง
หมำยเลขทะเบียน นข-3390 ขอนแก่น

1,000.00

1,000.00

3 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง
หมำยเลขทะเบียน นข-3390 ขอนแก่น

1,000.00

4 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง
หมำยเลขทะเบียน นข-3390 ขอนแก่น

5 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง
หมำยเลขทะเบียน 6กย-1351 กทม.

รำยกำรจัดซื้อ
1 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง
หมำยเลขทะเบียน นข-3390 ขอนแก่น

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บริษัท ปกฉัตร จ้ำกัด
จ้ำนวน 110.78 ลิตร
ลิตรละ 110.78 บำท
รำคำ 2,500.-บำท

เป็นผู้แทนจ้ำหน่ำย
โดยตรง และเสนอรำ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
เลขที่ 82/2563

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปกฉัตร จ้ำกัด
จ้ำนวน 61.53 ลิตร
ลิตรละ 16.25 บำท
รำคำ 1,000.-บำท

บริษัท ปกฉัตร จ้ำกัด
จ้ำนวน 61.53 ลิตร
ลิตรละ 16.25 บำท
รำคำ 1,000.-บำท

เป็นผู้แทนจ้ำหน่ำย
โดยตรง และเสนอรำ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
เลขที่ 83/2563

1,000.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปกฉัตร จ้ำกัด
จ้ำนวน 45.98 ลิตร
ลิตรละ 21.75 บำท
รำคำ 1,000.-บำท

บริษัท ปกฉัตร จ้ำกัด
จ้ำนวน 45.98 ลิตร
ลิตรละ 21.75 บำท
รำคำ 1,000.-บำท

เป็นผู้แทนจ้ำหน่ำย
โดยตรง และเสนอรำ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
เลขที่ 84/2563

1,000.00

1,000.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปกฉัตร จ้ำกัด
จ้ำนวน 43.390 ลิตร
ลิตรละ 23.050 บำท
รำคำ 1,000.-บำท

บริษัท ปกฉัตร จ้ำกัด
จ้ำนวน 43.390 ลิตร
ลิตรละ 23.050 บำท
รำคำ 1,000.-บำท

เป็นผู้แทนจ้ำหน่ำย
โดยตรง และเสนอรำ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
เลขที่ 301/2563

1,500.00

1,500.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ปกฉัตร จ้ำกัด
จ้ำนวน 65.93 ลิตร
ลิตรละ 22.75 บำท
รำคำ 1,500.-บำท

บริษัท ปกฉัตร จ้ำกัด
จ้ำนวน 65.93 ลิตร
ลิตรละ 22.75 บำท
รำคำ 1,500.-บำท

เป็นผู้แทนจ้ำหน่ำย
โดยตรง และเสนอรำ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
เลขที่ 302/2563

-2ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

รำยกำรจัดซื้อ (ต่อ)
6 ซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิง
หมำยเลขทะเบียน 6กย-1351 กทม.

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

500.00

500.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

บ. น้้ำเพชรเอกปิโตรเลียน จก.
จ้ำนวน 22.450 ลิตร
ลิตรละ 22.27 บำท
รำคำ 500.-บำท

เป็นผู้แทนจ้ำหน่ำย
โดยตรง และเสนอรำ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
เลขที่ 303/2563

บริษัท ดีเทคนำนำภัณฑ์ จ้ำกัด
จ้ำนวน 13 รำยกำร
รวมเป็นเงิน 14,380 บำท

เป็นผู้แทนจ้ำหน่ำย
โดยตรง และเสนอรำ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 321/2563

เฉพำะเจำะจง บ. น้้ำเพชรเอกปิโตรเลียน จก.
จ้ำนวน 22.450 ลิตร
ลิตรละ 22.27 บำท
รำคำ 500.-บำท

7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ส้ำนักงำน

14,380.00

8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันฯ

20,900.00

600.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค.พี.วัสดุก่อสร้ำง
จ้ำนวน 2 รำยกำร
รวมเป็นเงิน 20,900.-บำท

ร้ำน เค.พี.วัสดุก่อสร้ำง
จ้ำนวน 2 รำยกำร
รวมเป็นเงิน 20,900.-บำท

เป็นผู้แทนจ้ำหน่ำย
โดยตรง และเสนอรำ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 324/2563

9 ซื้อวัสดุส้ำนักงำน

7,592.00

7,592.00

เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเทคนำนำภัณฑ์ จ้ำกัด
จ้ำนวน 8 รำยกำร
รวมเป็นเงิน 7,592 บำท

บริษัท ดีเทคนำนำภัณฑ์ จ้ำกัด
จ้ำนวน 8 รำยกำร
รวมเป็นเงิน 7,592 บำท

เป็นผู้แทนจ้ำหน่ำย
โดยตรง และเสนอรำ
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 329/2563

รวม 9 ครั้ง รวมเป็นเงินจัดซื้อ

14,380.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเทคนำนำภัณฑ์ จ้ำกัด
จ้ำนวน 13 รำยกำร
รวมเป็นเงิน 14,380 บำท

50,372.00 บำท

(

ห้ำหมื่นสำมร้อยเจ็ดสิบสองบำทถ้วน

)

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
(ชื่อหน่วยงำน) สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

รำยกำรจัดจ้ำง
1 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
ต้ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
- ประจ้ำเดือน ก.ค. 2563
2 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
ต้ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์
- ประจ้ำเดือน ก.ค. 2563
3 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
ต้ำแหน่งคนงำน
- ประจ้ำเดือน ก.ค. 2563
4 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
ต้ำแหน่งแม่บ้ำน
- ประจ้ำเดือน ก.ค. 2563
5 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
ต้ำแหน่งยำม
- ประจ้ำเดือน ก.ค. 2563
6 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก
ต้ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
- ประจ้ำเดือน ก.ค. 2563

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

10,500.00

10,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

12,000.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวกิตติวรำ ศรีคลัง
อัตรำจ้ำงเดือนล่ะ 10,500 บำท

นำงสำวกิตติวรำ ศรีคลัง
อัตรำจ้ำงเดือนล่ะ 10,500 บำท

จ้ำงปฏิบัติงำนตำม
ควำมเหมำะสม

สัญญำจ้ำง
เลขที่ 9/2563

เฉพำะเจำะจง

นำยมำนพ โนนทนวงษ์
อัตรำจ้ำงเดือนล่ะ 10,000 บำท

นำยมำนพ โนนทนวงษ์
อัตรำจ้ำงเดือนล่ะ 10,000 บำท

จ้ำงปฏิบัติงำนตำม
ควำมเหมำะสม

สัญญำจ้ำง
เลขที่ 10/2563

เฉพำะเจำะจง

นำยไพศำล แสนพรม
อัตรำจ้ำงเดือนล่ะ 9,000 บำท

นำยไพศำล แสนพรม
อัตรำจ้ำงเดือนล่ะ 9,000 บำท

จ้ำงปฏิบัติงำนตำม
ควำมเหมำะสม

สัญญำจ้ำง
เลขที่ 11/2563

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวสำยฝน ลุนใต้
อัตรำจ้ำงเดือนล่ะ 9,000 บำท

นำงสำวสำยฝน ลุนใต้
อัตรำจ้ำงเดือนล่ะ 9,000 บำท

จ้ำงปฏิบัติงำนตำม
ควำมเหมำะสม

สัญญำจ้ำง
เลขที่ 12/2563

เฉพำะเจำะจง

นำยอำนนท์ ศรีหำชำด
อัตรำจ้ำงเดือนล่ะ 9,000 บำท

นำยอำนนท์ ศรีหำชำด
อัตรำจ้ำงเดือนล่ะ 9,000 บำท

จ้ำงปฏิบัติงำนตำม
ควำมเหมำะสม

สัญญำจ้ำง
เลขที่ 13/2563

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวสยำมล โตประโคน
อัตรำจ้ำงเดือนล่ะ 12,000 บำท

นำงสำวสยำมล โตประโคน
อัตรำจ้ำงเดือนล่ะ 12,000 บำท

จ้ำงปฏิบัติงำนตำม
ควำมเหมำะสม

สัญญำจ้ำง
เลขที่ 7/2563

10,500.00

10,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

12,000.00

-2ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

รำยกำรจัดจ้ำง
7 จ้ำงเหมำลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำร
1 คน 1 ต้ำบล

8 จ้ำงเหมำลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำร
1 คน 1 ต้ำบล

9 จ้ำงเหมำลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำร
1 คน 1 ต้ำบล

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

18,000.00

18,000.00 เฉพำะเจำะจง ลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำร
1คน 1 ต้ำบล
จ้ำนวน 2 คน
รวมเป็นเงิน 18,000.-บำท

ลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำร
1คน 1 ต้ำบล
จ้ำนวน 2 คน
รวมเป็นเงิน 18,000.-บำท

เป็นผู้แทนจ้ำหน่ำย
ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
โดยตรง และเสนอรำ
เลขที่ 95-293/2563
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

72,000.00

72,000.00 เฉพำะเจำะจง ลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำร
1คน 1 ต้ำบล
จ้ำนวน 8 คน
รวมเป็นเงิน 72,000.-บำท

ลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำร
1คน 1 ต้ำบล
จ้ำนวน 8 คน
รวมเป็นเงิน 72,000.-บำท

เป็นผู้แทนจ้ำหน่ำย
ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
โดยตรง และเสนอรำ
เลขที่ 95-293/2563
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

ลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำร
1คน 1 ต้ำบล
จ้ำนวน 194 คน
รวมเป็นเงิน 1,746,000.-บำท

เป็นผู้แทนจ้ำหน่ำย
ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
โดยตรง และเสนอรำ
เลขที่ 95-293/2563
ไม่เกินวงเงินงบประมำณ

1,746,000.00 1,746,000.00 เฉพำะเจำะจง ลูกจ้ำงชั่วครำวโครงกำร
1คน 1 ต้ำบล
จ้ำนวน 194 คน
รวมเป็นเงิน 1,746,000.-บำท

10 ค่ำถ่ำยเอกสำร

1,190.50

1,190.50

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน พี เอส เอส. เซนเตอร์
จ้ำนวน 2,381 แผ่นๆ ละ 0.50 บำท
รำคำ 1,190.50.-บำท

ร้ำน พี เอส เอส. เซนเตอร์
เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรงและ
จ้ำนวน 2,381 แผ่นๆ ละ 0.50 บำท เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
รำคำ 1,190.50.-บำท
งบประมำณ

ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
เลขที่ 297/2563

11 ค่ำถ่ำยเอกสำร

791.00

791.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำน พี เอส เอส. เซนเตอร์
จ้ำนวน 1,582 แผ่นๆ ละ 0.50 บำท
รำคำ 791.-บำท

ร้ำน พี เอส เอส. เซนเตอร์
เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรงและ
จ้ำนวน 1,582 แผ่นๆ ละ 0.50 บำท เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
รำคำ 791.-บำท
งบประมำณ

ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
เลขที่ 296/2563

11 จ้ำงเก็บขนขยะมูลฝอย
ประจ้ำเดือน สิงหำคม 2563

200.00

200.00

เฉพำะเจำะจง

ส้ำนักงำนเทศบำลนครขอนแกน
ประจ้ำเดือน สิงหำคมม 2563

ส้ำนักงำนเทศบำลนครขอนแกน
ประจ้ำเดือน สิงหำคมม 2563

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรงและ
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
เลขที่ 305/2563

-2ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จัดซื้อ

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ำง (บำท)

(บำท)

1,000.00

1,000.00

เฉพำะเจำะจง

13 ค่ำถ่ำยเอกสำร

370.00

370.00

เฉพำะเจำะจง

14 ค่ำถ่ำยเอกสำร

800.00

800.00

เฉพำะเจำะจง

15 จ้ำงจัดและตกแต่งสถำนที่
พร้อมเครือ่ งเสียง

2,500.00

2,500.00

เฉพำะเจำะจง

นำยรังสัน ภูชมศรี
จ้ำนวน 1 งำน
เป็นเงิน 2,500.-บำท

นำยรังสัน ภูชมศรี
จ้ำนวน 1 งำน
เป็นเงิน 2,500.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรงและ
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
เลขที่ 310/2563

16 จ้ำงจัดเตรียมสถำนที่ปลูกต้นไม้

2,500.00

2,500.00

เฉพำะเจำะจง

นำยมนูญ ทิพย์รักษ์
จ้ำนวน 1 งำน
เป็นเงิน 2,500.-บำท

นำยมนูญ ทิพย์รักษ์
จ้ำนวน 1 งำน
เป็นเงิน 2,500.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรงและ
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
เลขที่ 311/2563

17 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์

960.00

960.00

เฉพำะเจำะจง

บ. ดีเทค นำนำภัณฑ์ จก.
จ้ำนวน 2 รำยกำร
เป็นเงิน 960.-บำท

บ. ดีเทค นำนำภัณฑ์ จก.
จ้ำนวน 2 รำยกำร
เป็นเงิน 960.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรงและ
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
เลขที่ 330/2563

รำยกำรจัดจ้ำง (ต่อ)
12 จ้ำงจัดและตกแต่งสถำนที่
พร้อมเครือ่ งเสียง

รวม 17 ครั้ง รวมเป็นเงินจัดจ้ำง

1,905,811.50 บำท

วิธีซื้อหรือจ้ำง

(

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ

ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

นำยประเสริฐ เขียนนอก
จ้ำนวน 1 งำน
เป็นเงิน 1,000.-บำท

นำยประเสริฐ เขียนนอก
จ้ำนวน 1 งำน
เป็นเงิน 1,000.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรงและ
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
เลขที่ 307/2563

ร้ำน พี เอส เอส. เซนเตอร์
จ้ำนวน 740 แผ่นๆ ละ 0.50 บำท
รำคำ 370.-บำท

ร้ำน พี เอส เอส. เซนเตอร์
จ้ำนวน 740 แผ่นๆ ละ 0.50 บำท
รำคำ 370.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรงและ
เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
เลขที่ 309/2563

ร้ำน พี เอส เอส. เซนเตอร์
จ้ำนวน 1,600 แผ่นๆ ละ 0.50 บำท
รำคำ 800.-บำท

ร้ำน พี เอส เอส. เซนเตอร์
เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรงและ
จ้ำนวน 1,600 แผ่นๆ ละ 0.50 บำท เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
รำคำ 800.-บำท
งบประมำณ

ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
เลขที่ 308/2563

หนึ่งล้ำนเก้ำแสนห้ำพันแปดร้อยสิบเอ็ดบำทห้ำสิบสตำงค์

)

