
ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจัดจาง หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑

คาจางเหมากําจัดขยะมูลฝอย  

 (โครงการงานสอบบัญชี)

2,000.00 บาท 2,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง องคการบริการสวนตําบลวังทอง  

จํานวน  2,000.00 บาท

องคการบริการสวนตําบลวังทอง  

จํานวน  2,000.00 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด

เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด

ทั่วไป           คุณสมบัติตาม

ตองการ

๒

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   

(โครงการงานสอบบัญชี)

100.00 บาท 100.00 บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อสงไขย 2014

  จํานวน  100.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด อสงไขย 2014  

จํานวน  100.00 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด

เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด

ทั่วไป           คุณสมบัติตาม

ตองการ

๓

คาวัสดุงานบานงานครัว   

(โครงการงานสอบบัญชี)

360.00 บาท 360.00 บาท เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มศิรินทิพย  จํานวน  

360.00 บาท

น้ําดื่มศิรินทิพย  จํานวน  360.00 

บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด

เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด

ทั่วไป           คุณสมบัติตาม

ตองการ

๔

คาวัสดุสํานักงาน   (โครงการ

งานสอบบัญชี)

300.00 บาท 300.00 บาท เฉพาะเจาะจง ชํานาญศิลป  จํานวน  300.00 

บาท

ชํานาญศิลป  จํานวน  300.00 บาท สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด

เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด

ทั่วไป           คุณสมบัติตาม

ตองการ

๕

คาจางเหมาตอประกันภัย

รถยนต   (โครงการงานสอบ

บัญชี)

645.21 บาท 645.21 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 

จํากัด  จํานวน  645.21 บาท

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 

จํากัด  จํานวน  645.21 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด

เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด

ทั่วไป           คุณสมบัติตาม

ตองการ

๖

คาเชาเครื่องถายเอกสาร   

(โครงการงานสอบบัญชี)

2,400.00 บาท 2,400.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  

จํานวน  2,400.00 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  

จํานวน  2,400.00 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด

เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด

ทั่วไป           คุณสมบัติตาม

ตองการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก

วันที่ 31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง



ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจัดจาง หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก

วันที่ 31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง

๗

คาบริการจางเหมาตอ

ประกันภัยรถยนต   (โครงการ

งานสอบบัญชี)

645.21 บาท 645.21 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันภัย

 จํากัด (มหาชน)  จํานวน  

645.21 บาท

บริษัท อลิอันซ อยุธยา ประกันภัย 

จํากัด (มหาชน)  จํานวน  645.21

 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด

เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด

ทั่วไป           คุณสมบัติตาม

ตองการ

๘

คาจางเหมาบริการถายเอกสาร 

  (โครงการเสริมสรางการ

จัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อการ

จัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน)

305.40 บาท 305.40 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  

จํานวน  305.40 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  

จํานวน  305.40 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด

เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด

ทั่วไป           คุณสมบัติตาม

ตองการ

๙

คาจางเหมาทําสวน  (โครงการ

งานสอบบัญชี)

2,500.00 บาท 2,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายพิษณุ  เทศกุล  จํานวน  

2,500.00 บาท

นายพิษณุ  เทศกุล  จํานวน  

2,500.00 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด

เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด

ทั่วไป           คุณสมบัติตาม

ตองการ

๑๐

คาวัสดุงานบานงานครัว  

(โครงการงานสอบบัญชี)

120.00 บาท 120.00 บาท เฉพาะเจาะจง ราน 9 บาท  จํานวน  120.00 

บาท

ราน 9 บาท  จํานวน  120.00 บาท สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด

เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด

ทั่วไป           คุณสมบัติตาม

ตองการ

๑๑

คาวัสดุงานบานงานครัว  

(โครงการงานสอบบัญชี)

4,095.00 บาท 4,095.00 บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ออฟฟซมี  

จํานวน  4,095.00 บาท

หางหุนสวนจํากัด ออฟฟซมี  จํานวน

  4,095.00 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด

เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด

ทั่วไป           คุณสมบัติตาม

ตองการ

๑๒

คาวัสดุสํานักงาน  (โครงการ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ)

1,307.00 บาท 1,307.00 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สวัสดีพานิชสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด  จํานวน  1,307.00 บาท

บริษัท สวัสดีพานิชสเตชั่นเนอรี่ 

จํากัด  จํานวน  1,307.00 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด

เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด

ทั่วไป           คุณสมบัติตาม

ตองการ



ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจัดจาง หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก

วันที่ 31 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง

๑๓

คาจางเหมาบริการปะยาง

รถยนต  (โครงการงานสอบ

บัญชี)

250.00 บาท 250.00 บาท เฉพาะเจาะจง เตยการยาง  จํานวน  250.00 

บาท

เตยการยาง  จํานวน  250.00 บาท สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด

เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด

ทั่วไป           คุณสมบัติตาม

ตองการ

๑๔

คาจางเหมาบริการติดปาย

ทําเนียบ + ปายชื่อหนาหอง  

(โครงการงานสอบบัญชี)

150.00 บาท 150.00 บาท เฉพาะเจาะจง นิยมศิลป  จํานวน  150.00 บาท นิยมศิลป  จํานวน  150.00 บาท สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด

เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด

ทั่วไป           คุณสมบัติตาม

ตองการ



ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจัดจาง หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑

คาซอมแซมรถยนตราชการ

(นข 4470 พล) (โครงการ

งานสอบบัญชี)

3,625.00 บาท 3,625.00 บาท เฉพาะ 

เจาะจง

บริษัท ค็อกพิทโปรไทรคารสปอรต

 จํากัด  จํานวน 3,625.00 บาท

บริษัท ค็อกพิทโปรไทรคารสปอรต 

จํากัด  จํานวน 3,625.00 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด

เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด

ทั่วไป           คุณสมบัติตาม

ตองการ

๒

คาซอมแซมครุภัณฑ

คอมพิวเตอร (โครงการ

งานสอบบัญชี)

1,447.00 บาท 1,447.00 บาท เฉพาะ 

เจาะจง

บริษัท ไฟรคอมแอนดเน็ตเวิรค 

จํากัด  จํานวน 1,447.00 บาท

บริษัท ไฟรคอมแอนดเน็ตเวิรค จํากัด

  จํานวน 1,447.00 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด

เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด

ทั่วไป           คุณสมบัติตาม

ตองการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม  2564

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก

วันที่ 31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
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