
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 โครงการยกระดับเกษตรกร

มุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์

1.1 จา้งเหมาพนักงานปฏิบัติงาน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุคลรัตน์  ราชวัตร นางสาวยุคลรัตน์  ราชวัตร ราคาเหมาะสมและมี  ข้อตกลง 6/2562

จ านวน 2 อตัรา ประจ าเดือน เป็นเงิน 15,000.- บาท เป็นเงิน 15,000.- บาท คุณสมบัติตามทีก่ าหนด ลงวันที ่16 ตุลาคม 2561

พฤศจกิายน 25621 15,000.00      15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเหมือนฝัน อนิทร์รักษา นางสาวเหมือนฝัน อนิทร์รักษา  ข้อตกลง 5/2562

เป็นเงิน 15,000.- บาท เป็นเงิน 15,000.- บาท ลงวันที ่16 ตุลาคม 2561

1.2 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง บัวเพชร นายฉลอง บัวเพชร ราคาเหมาะสมและมี  ข้อตกลง 6/2562

จ านวน 1 อตัรา ประจ าเดือน คุณสมบัติตามทีก่ าหนด ลงวันที ่16 ตุลาคม 2561

พฤศจกิายน 25621

1.3 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 22,300.00      22,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นทีบริการ จ ากดั บริษัท นทีบริการ จ ากดั ราคาเหมาะสม ซ.2/2562 ลว. 1 พย. 61

ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2561

1.4 จดัซ้ือวัสดุอบรม วัสดุสาธิต 168,420.00     168,420.00           เฉพาะเจาะจง หจก. เกษตรไบโอ หจก. เกษตรไบโอ ราคาเหมาะสม  10/2562 ลว.26 พย. 61

และวัสดุสนับสนุนการผลิตสาร

ชีวภัณฑ์แบะสมุนไพร โครงการ 7,735.00        7,735.00              เฉพาะเจาะจง ร้านจอ๊บเจท็ ร้านจอ๊บเจท็ ราคาเหมาะสม 11/2562 ลว.26 พย. 61

ยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐาน

เกษตรอนิทรีย์ 109,605.00     109,605.00           เฉพาะเจาะจง ร้านดีโปรเจค ร้านดีโปรเจค ราคาเหมาะสม 13/2562 ลว 26 พย.61

40,760.00      40,760.00             เฉพาะเจาะจง ร้านแสงขัยเฟอร์นิเจอร์ ร้านแสงขัยเฟอร์นิเจอร์ ราคาเหมาะสม 12/2562 ลว.26 พย. 61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

(ช่ือหน่วยงาน). ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

วันที่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (1)
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2 โครงการพฒันาศักยภาพเกษตรกร

สู่การเป็น Smart Farmer 

ต้นแบบ

2.1 จดัซ้ือของสมนาคุณสถานที่ 3,000.00        3,000.00              เฉพาะเจาะจง นางส ารวย ค าหวาน นางสาวภัทราภรณ์ ชินราษี ราคาเหมาะสม

ดูงาน กจิกรรมศึกษาดูงาน

เกษตรกรและเจา้หน้าทีท่ีป่รึกษา 3,000.00        2,000.00              เฉพาะเจาะจง นางส ารวม บุญโพธ์ิทอง นางปราณี สวัสด์ิแดง ราคาเหมาะสม

หลักสูตรการพฒันาความรู้สู่การ

เป็น Smart Farmer

2.2 จดัซ้ือวัสดุอบรมและวัสดุ 7,300.00        7,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอ๊บเจท็ ร้านจอ็บเจท็ ราคาเหมาะสม 9/2562 ลว. 30 พย. 61

ประกอบการศึกษาดูงาน กจิกรรม

อบรมเกษตรกรและเจา้หน้าที่

ทีป่รึกษาเกษตรกรหลักสูตรการ

ส่งเสริมและพฒันาความรู้สู่การ

เป็น Smart Farmer
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