
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 นายณรงค์  สารมะโน  นายณรงค์  สารมะโน  เสนอราคาท่ียอมรับได้ 049/2564 ลว. 1 มีค. 64
(งบพฒันาจงัหวดั)

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

5 จา้งเหมาปรับพ้ืนท่ีแปลงระบบน ้า คก.เพ่ิมศกัยภาพ 20,000.00      20000 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พิษณุ สีบุ นายพงษ์พิษณุ 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
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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. ภมูพิฒันาเกษตรไทย ฟาร์มโปร บ. ภมูพิฒันาเกษตรไทย ฟาร์มโปร เสนอราคาท่ียอมรับได้ 053/2564 ลว. 12 มีค. 64
(งบพฒันาจงัหวดั)

12 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม คก.เพ่ิมศกัยภาพ 160,000.00    160000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชวลิต เจริญพานชิ (2018) หจก.ชวลิต เจริญพานชิ (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


