
แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ค่าเช่าใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต 134,820 134,820 เฉพาะเจาะจง บ.CAT บ.CAT เสนอราคาท่ียอมรับได้ 003/2564 ลว. 1 พ.ย. 63

2 ค่าเช่าใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต 92,448 92,448 เฉพาะเจาะจง บ.TOT บ.TOT เสนอราคาท่ียอมรับได้ 003/2564 ลว. 1 พ.ย. 63

3 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง (ตค.-ธค.63) 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อสงไขย 2014 หจก.อสงไขย 2014 เสนอราคาท่ียอมรับได้ 001/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

5 จา้งเหมาบริการพนกังานรักษาความปลอดภยั 40,500 40,500 เฉพาะเจาะจง นายประพนัธ์  โต๊ะลี นายประพนัธ์  โต๊ะลี เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 001/2564 ลว. 1 ต.ค. 63

6 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 22,800 22,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ จ ำกัด บริษัท เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ จ ำกัด เสนอราคาท่ียอมรับได้ 002/2564   ลง 1 ต.ค.63

 

 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563

ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพิษณุโลก

วนัที่ 31 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 (1)

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จดัท าตรายางเพ่ือใชใ้นการปฏิบติังาน 2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง บ.กรีนอาร์ตโมษณา จ ากดั บ.กรีนอาร์ตโมษณา จ ากดั เสนอราคาท่ียอมรับได้ 005/2564 ลว. 1 พ.ย. 63

2 จา้วท าเอกสาร คก.เกษตรอินทรีย์ 13,975 13,975 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีทรัพย์ ร้านโชคทวีทรัพย์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 007/2564 ลว. 15 พ.ย. 63

3 จา้วท าเอกสาร คก.GAP 48,400 48,400 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีทรัพย์ ร้านโชคทวีทรัพย์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 008/2564 ลว. 15 พ.ย. 63

4 จา้งเหมาจดัท าป้ายแปลงเรียนรู้ ศจช. 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านคุม้บุญ ร้านคุม้บุญ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 009/2564 ลว. 15 พ.ย. 62

5 จา้งเหมาจดัท าป้ายแปลง 8,680 5,593 เฉพาะเจาะจง โชคทวีการพิมพ์ โชคทวีการพิมพ์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 010/2564 ลว. 13 พ.ย. 63

6 ซ้ือวสัดุส านกังาน 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฟคอ้มเทคโนโล่ยี หจก.ไฟคอ้มเทคโนโล่ยี เสนอราคาท่ียอมรับได้ 001/2564 ลว. 20 พ.ย. 63

7 ซ้ือวสัดุ/ฝึกอบรม คก.GAP 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 003/2564 ลว. 25 พ.ย. 63

8 ซ้ือวสัดุส านกังาน คก.GAP 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 004/2564 ลว. 26 พ.ย. 63

9 ซ้ือวสัดุส านกังาน คก.สร้างความเข็มแข็ง 400 400 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 005/2563 ลว. 27 พ.ย. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพิษณุโลก

วนัที่ 30  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 (2)

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล คก.ขา้วโพดเล้ียงสตัว์ 800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านเอทีกราฟฟิเซ็นเตอร์ ร้านเอทีกราฟฟิเซ็นเตอร์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 011/2564 ลว. 2 ธ.ค. 63

2 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล คก.ขา้วโพด 3950 3950 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีการพิมพ์ ร้ายโชคทวีการพิมพ์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 013/2564 ลว. 2 ธ.ค. 63

3 จา้งจดัท าป้ายไสนิล คก.ส่งเสริมอาชีพใหม่ 2000 2000 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีการพิมพ์ ร้านโชคทวีการพิมพ์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 016/2564 ลว. 4 ธ.ค. 63

4 จา้งเหมาจดัท ากระเป๋า คก.หน่ึงใจ 5400 2000 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีการพิมพ์ ร้านโชคทวีการพิมพ์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 017/2564 ลว.12 ธ.ค. 63

5 จา้งเหมาจดัท าตราสญัญาลกัษณ์ 8650 8650 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีการพิมพ์ ร้านโชคทวีการพิมพ์ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 019/2564 ลว. 19 ธ.ค. 63

6 จา้งเหมาจดัท ากระเป๋า 1500 1500 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรการคา้ ร้านรวมมิตรการคา้ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 020/256 ลว. 19 ธ.ค. 62

7 ซ้ือวสัดุส านกังาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตร 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 026/2563 ลว. 4 ธ.ค. 62

ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพิษณุโลก

วนัที่ 31  เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 (3)

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 ซ่อมบ ารุงรถยนตร์าชการ ทะเบียน กค 5176 พล 1,337.50        1337.50 เฉพาะเจาะจง หจก.อีซูซู หจก.อีซูซู เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 021/2564 ลว. 2 ม.ค. 64

2 จา้งเหมาจดัท าป้ายกนัเป่ือนปูโต๊ะ 7,000.00        7000 เฉพาะเจาะจง โชคทวีการพิมพ์ โชคทวีการพิมพ์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 022/2564 ลว. 3 ม.ค. 64

3 จา้งเหมารจดัท าเอกสารประกอบการอบรม 710 710 เฉพาะเจาะจง ร้านนภาพร ร้านนภาพร เสนอราคาท่ียอมรับได้ 023/2564 ลว. 10 ม.ค. 64

4 จา้งเหมารถตูเ้พ่ือทศันศึกษาดูงาน 4000 4000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชโยดม กรุ๊ป หจก.ชโยดม กรุ๊ป เสนอราคาท่ียอมรับได้ 025/2564 ลว. 15 ม.ค. 64

5 จา้งเหมาปรับภูมิทศันส านกังาน 3000 3000 เฉพาะเจาะจง โชคทวีการพิมพ์ โชคทวีการพิมพ์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 026/2564 ลว. 15 ม.ค. 64

6 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 1300 1300 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีทรัพย์ ร้านโชคทวีทรัพย์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 030/2564 ลว. 18 ม.ค. 64

7 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการปราดเปร่ือง 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีทรัพย์ ร้านโชคทวีทรัพย์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 027/2564 ลว. 15 ม.ค. 64

8 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล คก.ถัว่ 800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านกเอทีกราฟฟิก ร้านเอทีกราฟฟิก เสนอราคาท่ียอมรับได้ 031/2564 ลว. 20 ม.ค. 64

9 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล คก.สร้างความเขม้แข็ง 750 750 เฉพาะเจาะจง โชคทวีการพิมพ์ โชคทวีการพิมพ์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 032/2564 ลว. 20 ม.ค. 64

10 จา้งท าเอกสารประกอบการอบรม คก.ดินป็ย 24000 24000 เฉพาะเจาะจง ดวงกมล ดวงกมล เสนอราคาท่ียอมรับได้ 034/2564 ลว. 6 ม.ค. 64

11 ซ้ือวสัดุส านกังาน คก.เกษตรอินทรีย์ 325 325 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 006/2564 ลว.5 ม.ค. 64

12 ซ้ือวสัดุผา้ใบเตน้ท ์คก.ส่งเสริมพฒันาระบบตลาด 5000 5000 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรการคา้ ร้านรวมมิตรการคา้ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 007/2564 ลว.5 ม.ค. 64

13 ซ้ือวสัดุสนบัสนุน คก.ศพก./ศชจ 66500 66500 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจเจริญ ร้านรุ่งเรืองกิจเจริญ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 008/2564 ลว.8 ม.ค. 64

10 ซ้ือวสัดุอบคมโครงการหน่ึงใจ 7125 7125 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 009/2564 ลว8 ม.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพิษณุโลก

วนัที่ 31  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564 (4)

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง



 -2-

ล ำดับ วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

11 ซอ้วสัดุส านกังาน คก.แปลงใหญ่ 16600 7125 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฟคอ้มเทคโนโล่ยี หจก.ไฟคอ้มเทคโนโล่ยี เสนอราคาท่ียอมรับได้ 011/2564 ลว 10 ม.ค. 64

12 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม คก.ขา้วโพดหลงันา 900 900 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 012/2564 ลว 10 ม.ค. 64

13 ซ้ือวสัดุส านกังาน คก.ศดปช. 5000 5000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฟคอ้มเทคโนโล่ยี หจก.ไฟคอ้มเทคโนโล่ยี เสนอราคาท่ียอมรับได้ 013/2564 ลว 10 ม.ค. 64

14 ซ้ือวสัดุการเกษตร คก.ขา้วโพดหลงันา 14050 7125 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีทรัพย์ ร้านโชคทวีทรัพย์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 014/2564 ลว 10 ม.ค. 64

15 ซ้ือวสัดุการเกษตร กค.ออ้ย 25000 2500 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีทรัพย์ ร้านโชคทวีทรัพย์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 015/2564 ลว 10 ม.ค. 64

16 ซ้ือวสัดุการเกษตร คก.ส่งเสริมการอารักขาพืช 10500 10500 เฉพาะเจาะจง ร้านคุม้บุญ ร้านคุม้บุญ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 016/2564 ลว 10 ม.ค. 64

14 ซ้ือผา้เตน้ท็ 5000 5000 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีทรัพย์ ร้านโชคทวีทรัพย์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 017/2564 ลว 10 ม.ค. 64

15 ซ้ือวสัดุอบรม คก.เสริมสร้างความเขม็แขง็ 3350 3350 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 018/2564 ลว 11 ม.ค. 64

16 ซ้ือแบตเตอร่ีซ่อมบ ารุง ทะเบียน กร 4784 2950 2950 เฉพาะเจาะจง หจก.ค๊อมพิทโปรไฟร์ หจก.ค๊อมพิทโปรไฟร์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 019/2564 ลว 11 ม.ค. 64

17 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม คก.อาสาสมคัรเกษตร 1350 1350 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 020/2564 ลว 11 ม.ค. 64

18 ซ้ือชุดตรวจและวิเคราะดิน คก.ปุ๋ ยชุมชน 237250 237250 เฉพาะเจาะจง บ.อิโคร อะโกรจ ากดั บ.อิโคร อะโกรจ ากดั เสนอราคาท่ียอมรับได้ 021/2564 ลว 11 ม.ค. 64

19 ซ้ือวสัดุการเกษตร คก.พฒันาพ้ืนท่ีเข่ือนแควนอ้ย 3200 3200 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีทรัพย์ ร้านโชคทวีทรัพย์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 023/2564 ลว 11 ม.ค. 64

20 ซ้ือวสัดุส านกังาน คก.สินคา้เกษตรปลอดภยั 3900 3900 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 024/2564 ลว 11 ม.ค. 64
(งบพฒันาจงัหวดั)

21 ซ้ือวสัดุส านกังาน คก.ศูนยเ์รียนรู้ 2250 2250 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 025/2564 ลว 15 ม.ค. 64

22 ซ้ือวสัดุฝีกอบรม คก. อารักขา 950 950 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 026/2564 ลว 11 ม.ค. 64

23 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม คก.พฒันาคุณภาพ 700 700 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 027/2564 ลว 15 ม.ค. 64

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง
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ล ำดับ วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

24 ซ้ือของสมัมนาคุณวิทยากร คก.หน่ึงใจ 2200 2200 เฉพาะเจาะจง บ.จิราพรฟู๊ ต บ.จิราพรฟู๊ ต เสนอราคาท่ียอมรับได้ 028/2564 ลว 11 ม.ค. 64

25 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม คก.พืชตระกูลถัว่ 2700 2700 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 029/2564 ลว 15 ม.ค. 64

26 ซ้ือวสัดุอบรม คก.เพ่ิมประสิทธิภาพไร่นา 2400 2400 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 030/2564 ลว 20 ม.ค. 64

27 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  คก.วิสาหกิจชุมชน 8000 8000 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีทรัพย์ ร้านโชคทวีทรัพย์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 032/2564 ลว 15 ม.ค. 64

28 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ใชใ้นส านกังาน 19440 19440 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฟคอ้มเทคโนโล่ยี หจก.ไฟคอ้มเทคโนโล่ยี เสนอราคาท่ียอมรับได้ 035/2564 ลว 15 ม.ค. 64

29 ซ้ือปุ๋ ยเคมี คก.ปุ๋ ยชุมชน 396000 396000 เฉพาะเจาะจง สหก.การเกษตร ธกส.พิษณุโลก สหก.การเกษตร ธกส.พิษณุโลก เสนอราคาท่ียอมรับได้ 038/2564 ลว 28 ม.ค. 64

30 ซ้ือเคร่ืองผสมปุ๋ ย 775000 775000 e-bidding หจก. รุ่งโรจน์เคร่ืองจกัรกลเกษตร  หจก. รุ่งโรจน์เคร่ืองจกัรกลเกษตร  เสนอราคาท่ียอมรับได้ 01/2564 ลว 25 ม.ค. 64

31 จา้งก่อสร้างบา้นพกัขา้ราชการ 6300000 6300000 e-bidding กิจการร่วมคา้โยธากร แอนด ์ธฤทธ์ิ   กิจการร่วมคา้โยธากร แอนด ์ธฤทธ์ิ   เสนอราคาท่ียอมรับได้ 01/2564 ลว 18 ม.ค. 64

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต ์ทะเบียน กล.1618 พล 4,710.00        4710 เฉพาะเจาะจง โชคทวีการพิมพ์ โชคทวีการพิมพ์ เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ 036/2564 ลว. 8 กพ. 64

2 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิลช คก.ยวุเกษตรกร 2,200.00        2200 เฉพาะเจาะจง โชคทวีการพิมพ์ โชคทวีการพิมพ์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 039/2564 ลว. 8 กพ. 64

3 จา้งเหมาจดัท าป้าย คก.ปราดเปร่ือง 700 700 เฉพาะเจาะจง วนัอารต์ วนัอาร์ต เสนอราคาท่ียอมรับได้ 040/2564 ลว.16 กพ. 64

4 จา้งเหมาจดัท าป้าย คก.พืชตระกูลถัว่ 2700 2700 เฉพาะเจาะจง ร้านเอทีกรุฟฟิกส์ ร้านเอทีกรุฟฟิกส์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 041/2564 ลว. 20 กพ. 64

5 จา้งท าโล่  คก.วิสาหกิจชุมชน 4500 4500 เฉพาะเจาะจง ช านาญศิลป์ ช านาญศิลป์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 043/2564 ลว. 20 กพ. 64

6 จา้งเหมาปรับพ้ืนท่ีระบบน ้า คก.พฒันาศตัรูพืช 20000 20000 เฉพาะเจาะจง นายวลัลภ  คงจนัทร์ นายวลัลภ  คงจนัทร์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 046/2564 ลว.25 กพ. 64
(งบพฒันาจงัหวดั)

7 ซ้ือวสัดุส านกังาน กค.พฒันาฐานขอ้มูลภูมิปัญญา 3880 3880 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฟคอ้มเทคโนโล่ยี หจก.ไฟคอ้มเทคโนโล่ยี เสนอราคาท่ียอมรับได้ 040/2564 ลว. 2 กพ. 64

8 ซ้ือวสัดุจดัเวที คก.เพ่ิมศกัยภาพ 2000 2000 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 041/2564 ลว. 2 กพ. 64

9 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม คก.อารักขา 1350 1350 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 043/2564 ลว. 5 กพ. 64

10 ซ้ือวสัดุการเกษตร คก.เกษตรอินทรีย์ 55250 55250 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจเจริญ ร้านรุ่งเรืองกิจเจริญ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 045/2564 ลว. 15 กพ. 64

11 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม คก.อารักขา 2400 2400 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 046/2564 ลว. 2 กพ. 64

12 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม คก.สร้างความเขม้แข็ง 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมมิตรการคา้ ร้านรวมมิตรการคา้ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 047/2564 ลว. 2 กพ. 64

13 ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง คก. Agri-map 2000 2000 เฉพาะเจาะจง หจก.อสงไขย หจก.อสงไขย เสนอราคาท่ียอมรับได้ 048/2564 ลว. 2 กพ. 64

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์  2564

ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพิษณุโลก

วนัที่ 29  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564 (5)
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ล ำดับ วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

14 ซ้ือวสัดุการเกษตร คก.ความเขม้แข็งครบวงจร 160000 160000 เฉพาะเจาะจง สวนสมหมายการเกษตร สวนสมหมายการเกษตร เสนอราคาท่ียอมรับได้ 049/2564 ลว. 15 กพ. 64
(งบพฒันาจงัหวดั)

15 ซ้ือวสัดุสาธิต คก.สร้างความเขม้แข็ง 4990 4990 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีทรัพย์ ร้านโชคทวีทรัพย์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 050/2564 ลว. 15 กพ. 64

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จา้งเหมาจดัท าป้าย 5,500.00        5500 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนอาร์ต ร้านกรีนอาร์ต เสนอราคาท่ียอมรับได้ 047/2564 ลว. 1 มีค. 64

2 จา้งเหมาปรับพ้ืนท่ีแปลงระบบน ้า คก.เพ่ิมศกัยภาพ 20,000.00      20000 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาท่ียอมรับได้ 048/2564 ลว. 1 มีค. 64
(งบพฒันาจงัหวดั)

3 จา้งเหมาปรับพ้ืนท่ีแปลงระบบน ้า คก.เพ่ิมศกัยภาพ 10,000.00      20000 เฉพาะเจาะจง นำยณรงค์  สำรมะโน  นำยณรงค์  สำรมะโน  เสนอราคาท่ียอมรับได้ 049/2564 ลว. 1 มีค. 64
(งบพฒันาจงัหวดั)

4 จา้งเหมาปรับพ้ืนท่ีแปลงระบบน ้า คก.เพ่ิมศกัยภาพ 13,500.00      20000 เฉพาะเจาะจง นำยสมชำย   พิมพำ  นำยสมชำย   พิมพำ  เสนอราคาท่ียอมรับได้ 050/2564 ลว. 1 มีค. 64
(งบพฒันาจงัหวดั)

5 จา้งเหมาปรับพ้ืนท่ีแปลงระบบน ้า คก.เพ่ิมศกัยภาพ 20,000.00      20000 เฉพาะเจาะจง นำยพงษ์พิษณุ สีบุ นำยพงษ์พิษณุ สีบุ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 051/2564 ลว. 1 มีค. 64
(งบพฒันาจงัหวดั)

6 จา้งเหมารถยนต ์ คก.สร้างความเขม้แข็ง 4,600.00        4600 เฉพาะเจาะจง นายรัก  หมีน่ิม นายรัก  หมีน่ิม เสนอราคาท่ียอมรับได้ 052/2564 ลว.5 มีค. 64

7 จา้งเหมาจดัท ากระเป๋า คก.เพ่ิมศกัยภาพ 4,200.00        4200 เฉพาะเจาะจง หจก.อรัญญา หจก.อรัญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 053/2564 ลว. 5 มีค. 64

8 จา้งเหมาจดัท าเอกสาร คก.เพ่ิมศกัยภาพ 12,000.00      12000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพมิตร ร้านสุพมิตร เสนอราคาท่ียอมรับได้ 054/2564 ลว. 5 มีค. 64

9 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม คก.เพ่ิมศกัยภาพ 13,800.00      13800 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 051/2564 ลว. 8 มีค. 64
(งบพฒันาจงัหวดั)

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มนีำคม 2564

ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพิษณุโลก

วนัที่ 31  เดือน มนีำคม พ.ศ. 2564 (6)
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ล ำดับ วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

10 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม คก.เพ่ิมศกัยภาพ 160,000.00    160000 เฉพาะเจาะจง ศิริพงษ์พรรณไม้ ศิริพงษ์พรรณไม้ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 052/2564 ลว. 10 มีค. 64
(งบพฒันาจงัหวดั)

11 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม คก.เพ่ิมศกัยภาพ 336,500.00    336500 เฉพาะเจาะจง บ. ภมูพิฒันำเกษตรไทย ฟำร์มโปร บ. ภมูพิฒันำเกษตรไทย ฟำร์มโปร เสนอราคาท่ียอมรับได้ 053/2564 ลว. 12 มีค. 64
(งบพฒันาจงัหวดั)

12 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม คก.เพ่ิมศกัยภาพ 160,000.00    160000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชวลิต เจริญพำนชิ (2018) หจก.ชวลิต เจริญพำนชิ (2018) เสนอราคาท่ียอมรับได้ 055/2564 ลว. 17 มีค. 64
(งบพฒันาจงัหวดั)

13 ซ้ือวสัดุ คก.อาสาสมคัรเกษตร 1350 1350 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 056/2564 ลว. 5 มีค. 64

14 ซั้อวสัดุส านกังาน 4674 4674 เฉพาะเจาะจง หจก.สวสัดีพานิช หจก.สวสัดีพานิช เสนอราคาท่ียอมรับได้ 057/2564 ลว. 5 มีค. 64

15 ซ้ือวสัดุส านกังาน คก.เพ่ิมศกัยภาพครบวงจร 30000 30000 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 059/2564 ลว. 15 มีค. 64
(งบพฒันาจงัหวดั)

16 ซ้ือวสัดุสาธิต คก.ส่งเสริมอาชีพ 4490 4490 เฉพาะเจาะจง ร้านตน้ไม้ ร้านตน้ไม้ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 060/2564 ลว. 15 มีค. 64

17 วสัดุฝึกอบรม คก.ส่งเสริมอาชีพ 21610 21610 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฟคอ้มเทคโนโล่ยี หจก.ไฟคอ้มเทคโนโล่ยี เสนอราคาท่ียอมรับได้ 061/2564 ลว. 5 มีค. 64

18 ซ้ือของสมมนาคุณวิทยากร คก.เพ่ิมศกัยภาพ 7200 7200 เฉพาะเจาะจง หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา หจก.คลงัเคร่ืองเขียน อภิญญา เสนอราคาท่ียอมรับได้ 064/2564 ลว. 5 มีค. 64

19 ซ้ือวสัดุอบรม คก.อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 10000 10000 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคทวีทรัพย์ ร้านโชคทวีทรัพย์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 065/2564 ลว. 15 มีค. 64
(งบพฒันาจงัหวดั)

21 ซ้ือวสัดุอบรม คก.อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 117000 117000 เฉพาะเจาะจง บริษทัเห็ดดี ไลด์ บริษทัเห็ดดี ไลด์ เสนอราคาท่ียอมรับได้ 066/2564 ลว. 15 มีค. 64
(งบพฒันาจงัหวดั)

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง
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ล ำดับ วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564

ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพิษณุโลก

วนัที่ 28  เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง
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ล ำดับ วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

(ช่ือหน่วยงำน)ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพิษณุโลก

วนัที่ 28  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562 (1)

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง
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ล ำดับ วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับ วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำที่เสนอ และรำคำที่ตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มถุินำยน 2562

(ช่ือหน่วยงำน)ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัพิษณุโลก

วนัที่ 28  เดือน มถุินำยน พ.ศ. 2562 (1)

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง





 



 



 

เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ



 





 


