แบบ สฃร.©
สรุปผลการดำเนินการจัดซือ้ ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สำนักงานการปฏิรปุ ทีด่ นิ จังหวัดนครนายก
สำดับ

งานจัด ซื้อ

วงเงิน งบประมาณ วิธ ีก ารจัด ซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผ ลที่ด ัด เลือ กโดยสรุป
(ราคากลาง)
๑ ฃอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุป้จจัยการผลิต เพื่อใช้ในการดำเนิน การ
๒๔,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนิก ร จัน พลา
นายนิก ร จัน พลา
อยู่ในวงเงิน งบประมาณ
โครงการส่งเสริม และพัฒ นาเกษตรทฤษฎีใ หม่ใ นเขตปฏิร ูป ที่ด ิน

ราคาที่เสนอ ๑๖ ,๒ ๐๐ .- บาท ราคาที่เสนอ ๑๖,๒ ๐๐.- บาท ราค าต ํ่า ส ุด

ประจำปีง บประมาณ ๒๕๖๔

ร้า นมานพการเกษตร
ร้านมานพการเกษตร
ราคาที่เสนอ ๘,๘๐๐.- บาท ราคาที่เสนอ ๘ ,๘ ๐๐.- บาท

๒ ขอความเห็นชอบจัด ซื้อวัสดุผ ีเก อบรม(กระเป ๋า ลดโลก ร้อน)
เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

๓๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธีร นุช ตะพานทอง นางสาวธีรนุช ตะพานทอง อยู่ในวงเงิน งบประมาณ
ราคาที่เสนอ ๓๐๐.- บาท ราคาที่เสนอ ๓๐๐.- บาท ร าค าต ํ่า ส ุด

หลักสูตร. การส่ง เสริม เกษตรอิน ทรีย ์ ในเขตปฏิร ูป ที่ด ิน
จังหวัดนครนายก ปี ๒๔๖๔
๓

ขอความเห็น ขอบจัด ซื้อ วัส ดุส ำนัก งานโครงการส่ง เสริม เกษตร
อิน ทรีย์ใบเขตปฏิรูป ที่ด ิน จังหวัด นครนายก หลัก สูต ร การส่งเสริม

๘๔๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้า นศึก ษาภัณ ฑ์น ครนายก ร้านศึก ษาภัณ ฑ์น ครนายก อยู่ในวงเงิน งบประมาณ
ราคาที่เสนอ ๘๔๐.- บาท ราคาที่เสนอ ๘๔๐.- บาท ร าค าต ํ่า ส ุด

การผลิต ข้าวอิน ทรีย ์ ปี ๒๔๖๔
(^! ขอความเห็น ขอบจัด ซื้อ วัส ดุเชื้อ เพลิง โครงการส่ง เสริม เกษตร
อิน ทรีย์ในเขตปฏิรูป ที่ด ิน จังหวัด นครนายก หลัก สูต ร การส่งเสริม

การผลิต ข้าวอิน ทรีย ์ ปี ๒๔๖๔
๔ ขอความเห็น ชอบจัดซื้อวัส ดุผีเกอบรม โครงการส่งเสริม และพัฒ นา
เกษตรทฤษฎีใหม่เขตปฏิรูป ที่ด ิน ปี ๒๔๖๔
ประจำปีง บประมาณ ๒๔๖๔
๖ ขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุผี!กอบรม ประเภทกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน
โครงการพัฒ นาศัก ยภาพเกษตรกร กิจ กรรม พัฒ นาธุร กิจ ชุม ชน

ในเขตปฏิร ูป ที่ด ิน ปี ๒๔๖๔

๑ ,๐ ๐ ๐ .- บาท โดย วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทียวพลังงานไทย จำกัด บริษัท เทียวพลังงานไทย จำกัด อยู่ในวงเงิน งบประมาณ
ราคาที่เสนอ ๑,๐๐๐.- บาท ราค า ที่เสนอ ๑ ,๐ ๐ ๐ .- บาท ราคาตํ่า สุด
๓ ,๐๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิร ัต น์ จีน ลัก ษณ์
ราคาที่เสนอ ๑,๙๔๐.- บาท
นางดวงรัต น์ เบี้ยสัม ฤทธึ๋
ราคาที่เสนอ ๑,๐๔๐.- บาท
๑,๔ ๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวธีร นุช ตะพานทอง

อยู่ในวงเงิน งบประมาณ
นายวิร ัต น์ จีน ลัก ษณ์
ราค า ที่เสนอ ๑ ,๙ ๔ ๐ .- บาท ราคาตํ่า สุด
นางดวงรัตน์ เบี้ยสัม ฤทธี้
ราค า ที่เสนอ ๑ ,๐ ๔ ๐ .- บาท

นางสาวธีรนุช ตะพานทอง อยู่ในวงเงิน งบประมาณ
ราคาที่เสนอ ๑,๔๐๐.- บาท ราคาที่เสนอ ๑,๔๐๐.- บาท ราคาตํ่า สุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซือ้ ประจำเดือน.... กุมภาพันธ์.
ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔
สำนักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ จังหวัดนครนายก
สำดับ

งานจัด ซื้อ

วงเงิน งบประมาณ วิธ ีก ารจัด ซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ด ัด เลือ กโดยสรุป
(ราคากลาง)
๗ ขอความเห็น ชอบจัด ซื้อ วัส ดุส ำนัก งาน โครงการพัฒ นาศัก ยภาพ
๖,๙๐๗ .- บาท โด ยวิธ ีเฉ พ าะเจาะจง ร้านศึก ษาภัณ ฑ์น ครนายก ร้านศึก ษาภัณ ฑ์น ครนายก อยู่ในวงเงิน งบประมาณ
เกษตรกร กิจกรรม พัฒ นาธุรกิจชุม ชนในเขตปฏิรูป ที่ดิน ปี ๒๕๖๔
ราคาที่เสนอ ๖,๙๐๗.- บาท ราคาที่เสนอ ๖ ,๙ ๐ ๗ .- บาท ราคาตํา่ สุด
และโครงการอื่น ๆ รวมถึง ใช้เพื่อ การปฏิน ัต ิง านภายในสำนัก งาน
๘

ขอความเห็น ชอบจัด ซื้อ วัส ดุแ ก อบรม วัส ดุส าธิต เพื่อ ใช้ใ นการ
พ ัฒ น าศัก ยภาพ เกษ ตรกร กิจ กรรม พัฒ นาธุร กิจ ชุม ชนในเขต

๔,๙๔๐.- บาท โด ยวิธ ีเฉ พ าะเจาะจง นายเอกลัก ษณ์ จีน ลัก ษณ์ นายเอกลัก ษณ์ จีน ลัก ษณ์ อยู่ในวงเงิน งบประมาณ
ราคา ท เี่ สนอ ๔,๙๔๐.- บาท ราคาที่เสนอ ๔ ,๙๔ ๐.- บาท ราคาตํ่า สุด

ปฏิรูปที่ดิน ปี ๒๔๖๔
๙ ขอความเห็น ชอบจัด ซื้อ วัส ดุเชื้อ เพลิง โครงการพัฒ นาศัก ยภาพ
เกษตรกร กิจกรรม พัฒ นาธุรกิจชุม ชนในเขตปฏิรูป ที่ดิน ปี ๒๕๖๔

๔๐๐.- บาท โด ยวิธ ีเฉ พ าะเจาะจง

อยู่ในวงเงิน งบประมาณ
ราคา ท เี่ สนอ ๔๐๐.- บาท ราคา ท ี่เสนอ ๔๐๐.- บาท ราคาตํ่า สุด

บริษ ัท พณ ิษ าจโดรเลีย ม จำกัด (สาขา๒ ) บริษ ัท พณิษ าป็โดรเลีย ม จำกัด (สาขา๒)

