
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 โครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่

มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์

1.1 จา้งเหมาพนักงานปฏิบัติงาน 15,482.00 15,482.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุคลรัตน์  ราชวัตร นางสาวยุคลรัตน์  ราชวัตร ราคาเหมาะสมและมี  ข้อตกลง 6/2562

จ านวน 2 อตัรา ประจ าเดือน เป็นเงิน 7,741.- บาท เป็นเงิน 7,741.- บาท คุณสมบัติตามทีก่ าหนด ลงวันที ่16 ตุลาคม 2561

ตุลาคม 25621 นางสาวเหมือนฝัน อนิทร์รักษา นางสาวเหมือนฝัน อนิทร์รักษา  ข้อตกลง 5/2562

เป็นเงิน 7,741.- บาท เป็นเงิน 7,741.- บาท ลงวันที ่16 ตุลาคม 2561

1.2 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ 4,387.00 4,384.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง บัวเพชร นายฉลอง บัวเพชร ราคาเหมาะสมและมี  ข้อตกลง 6/2562

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

ตุลาคม 25621

1.3 จดัซ้ือวัสดุอบรม กจิกรรมจดั 26,660.00      26,660.00             เฉพาะเจาะจง ร้านจอ๊บเจท็ ร้านจอ๊บเจท็ ราคาเหมาะสม  6/2562 ลง.19 พย. 61

อบรมเกษตรกรปลูกพชืในโรงเรือน

ปลูกพชืเพือ่พฒันาไปสู่เกษตร 53,500.00      53,500.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์มณีประทีบ นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์มณีประทีบ ราคาเหมาะสม 5/2562 ลว.19 พย. 61

อนิทรีย์

1.4 จดัจา้งท าเอกสารและจดัจา้ง 22,480.00      22,480.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน Job&Jet ร้าน Job&Jet ราคาเหมาะสม  6/2562 ลว. 19 พย. 2561

ท าป้าย โครงการยกระดับเกษตรกร

มู่สู่มาตร,ฐานเกษตรอนิทรีย์ 10,660.00      10,660.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เบญจวรรณ พร้ินต้ิง จ ากัด บริษัท เบญจวรรณ พร้ินต้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 4/2562 ลว.19 พย. 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

(ช่ือหน่วยงาน)ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

(ช่ือหน่วยงาน)ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1)

2 โครงการพฒันาศักยภาพเกษตรกร

สู่การเป็น Smart Farmer 

ต้นแบบ

2.1  จดัซ้ือวัสดุอบรม กจิกรรม 12,100.00      12,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอ๊บเจท็ ร้านจอ็บเจท็ ราคาเหมาะสม ๑/๒๕๖๒ ลว ๕ พย. 61

อบรมเกษตรกรและเจา้หน้าที่

ทีป่รึกษาเกษตรกรหลักสูตรการ

ส่งเสริมและพฒันาความรู้สู่การ

เป็น Smart Farmer

2.2 จา้งจดัท าเอกสารและ 9,900.00        9,900.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน Job&Jet ร้าน Job&Jet ราคาเหมาะสม 2/2562 ลว.5 พย. 61

เช่าห้องประชุม กจิกรรมอบรม

เกษตรกรและเจา้หน้าทีท่ีป่รึกษา 12,000.00      12,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรมเวล จ ากดั บริษัท โรงแรมเวล จ ากดั ราคาเหมาะสม  1/2562 ลว.5 พย. 61

เกษตรกรหลักสูตรการส่งเสริม

และพฒันาความรู้สู่การเป็น

Smart Farmer

2.3 จดัซ้ือวัสดุอบรมและวัสดุ 7,750.00        7,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอ๊บเจท็ ร้านจอ็บเจท็ ราคาเหมาะสม  4/2562 ลว.14 พย. 61

ประกอบการศึกษาดูงาน กจิกรรม

อบรมเกษตรกรและเจา้หน้าที่

ทีป่รึกษาเกษตรกรหลักสูตรการ

ส่งเสริมและพฒันาความรู้สู่การ

เป็น Smart Farmer



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

(ช่ือหน่วยงาน)ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1)

2.4 จดัซ้ือของสมนาคุณสถานที่ 3,000.00        3,000.00              เฉพาะเจาะจง นางส ารวย ค าหวาน นางส ารวย ค าหวาน ราคาเหมาะสม

ดูงาน กจิกรรมศึกษาดูงาน

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

หลักสูตรการพฒันาความรู้สู่การ

เป็น Smart Farmer

2.5 จา้งท าเอกสารและช่าห้อง 2,250.00        2,250.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน Job&Jet ร้าน Job&Jet ราคาเหมาะสม

ประชุม กจิกรรมอบรมและศึกษา

ดูงาน กจิกรรมศึกษาดูงาน 3,000.00        3,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรมเวล จ ากดั บริษัท โรงแรมเวล จ ากดั ราคาเหมาะสม

เกษตรกรและเจา้หน้าทีท่ีป่รึกษา

หลักสูตรการพฒันาความรู้สู่การ

เป็น Smart Farmer

2.5 จา้งท าเอกสาร เช่าห้อง 2,250.00        2,250.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน Job&Jet ร้าน Job&Jet ราคาเหมาะสม

ประชุม และจา้งเหมารถยนต์

โดยสาร กจิกรรมอบรมและศึกษา 3,000.00        3,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรมเวล จ ากดั บริษัท โรงแรมเวล จ ากดั ราคาเหมาะสม

ดูงาน กจิกรรมศึกษาดูงาน

เกษตรกรและเจา้หน้าทีท่ีป่รึกษา 45,000.00      45,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท พระปแฐมเดินรถ จ ากดั บริษัท พระปแฐมเดินรถ จ ากดั ราคาเหมาะสม 7/2562 ลว.21พย. 61

หลักสูตรการพฒันาความรู้สู่การ

เป็น Smart Farmer


