
ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจัดจาง หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   
(โครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน)

2,480.00 บาท 2,480.00 บาท เฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  
2,480.00 บาท

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  
2,480.00 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด
เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด
ทั่วไป           คุณสมบัติตาม
ตองการ

๒

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   
(โครงการระบบสงเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ)

1,440.00 บาท 1,440.00 บาท เฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  
1,440.00 บาท

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  
1,440.00 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด
เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด
ทั่วไป           คุณสมบัติตาม
ตองการ

๓

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   
(โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร)

4,700.00 บาท 4,700.00 บาท เฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  
4,700.00 บาท

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  
4,700.00 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด
เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด
ทั่วไป           คุณสมบัติตาม
ตองการ

๔

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   
(โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (รักษน้ํา))

2,117.60 บาท 2,117.60 บาท เฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  
2,117.60 บาท

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  
2,117.60 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด
เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด
ทั่วไป           คุณสมบัติตาม
ตองการ

๕

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   
(โครงการสงเสริมการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนเพื่อการจัด
เศรษฐกิจระดับครัวเรือน)

990.00 บาท 990.00 บาท เฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  
990.00 บาท

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  
990.00 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด
เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด
ทั่วไป           คุณสมบัติตาม
ตองการ

๖

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   
(โครงการบริหารจัดการผลิต
สินคาเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิกรุก 
Agri-map)

1,370.00 บาท 1,370.00 บาท เฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  
1,370.00 บาท

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  
1,370.00 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด
เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด
ทั่วไป           คุณสมบัติตาม
ตองการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2564

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก

วันที่ 28 เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564

ราคากลาง



ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจัดจาง หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2564

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก

วันที่ 28 เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564

ราคากลาง

๗

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   
(โครงการยกระดับศักยภาพ
เกษตรกรรุนใหมและ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ในการผลิตสินคาชุมชน)

5,760.00 บาท 5,760.00 บาท เฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  
5,760.00 บาท

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  
5,760.00 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด
เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด
ทั่วไป           คุณสมบัติตาม
ตองการ

๘

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   
(โครงการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนสุความเปนมืออาชีพ)

782.40 บาท 782.40 บาท เฉพาะเจาะจง บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  
782.40 บาท

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จํานวน  
782.40 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด
เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด
ทั่วไป           คุณสมบัติตาม
ตองการ

๙

คาเชาเครื่องถายเอกสาร  
(โครงการงานสอบบัญช)ี

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

๑๐

คาจางเหมาบริการถายเอกสาร
  (โครงการงานสอบบัญช)ี

2,008.80 บาท 2,008.80 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  
จํานวน  2,008.80 บาท

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  
จํานวน  2,008.80 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด
เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด
ทั่วไป           คุณสมบัติตาม
ตองการ



ลําดับ งานที่จัดซื้อ วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจัดจาง หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

๑

คาซอมแซมรถยนตราชการ
(กอ 4739 พล) (โครงการ
งานสอบบัญช)ี

3,871.26 บาท 3,871.26 บาท เฉพาะ 
เจาะจง

บริษัท เอ็มวันพิษณุโลก จํากัด  
จํานวน 3,871.26 บาท

บริษัท เอ็มวันพิษณุโลก จํากัด  
จํานวน 3,871.26 บาท

สงมอบงานไดเร็วตามกําหนด
เสนอราคาไมสูงกวาทองตลาด
ทั่วไป           คุณสมบัติตาม
ตองการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2564

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณพิษณุโลก

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564

ราคากลาง
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