
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
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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


