
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 400.00                400.00               วิธีเฉพาะเจาะจง มารดาคอมพิวเตอร์ มารดาคอมพิวเตอร์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 1-ส.ค.-61
2 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 231.00                231.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพอใจ  ต่อวงษ์ นางสาวพอใจ  ต่อวงษ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 2-ส.ค.-61
3 จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้้ามัน กจ 6491 ชน 3,033.45             3,033.45            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์เทรด ออโต้ แลนด์ บ.อินเตอร์เทรด ออโต้ แลนด์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 7-ส.ค.-61
4 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง 1,000.00             1,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน)   บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน)   ตามราคาท้องตลาด 17-ก.ค.-61
5 จัดซ้ือน้้าด่ืม 690.00                690.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ชัยนาทอุตสาหกรรมน้้าด่ืม ชัยนาทอุตสาหกรรมน้้าด่ืม เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 2-ก.ค.-61
6 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล 450.00                450.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 1-ส.ค.-61
7 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 250.00                250.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพอใจ  ต่อวงษ์ นางสาวพอใจ  ต่อวงษ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 2-ส.ค.-61
8 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 640.00                640.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพอใจ  ต่อวงษ์ นางสาวพอใจ  ต่อวงษ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 10-ส.ค.-61
9 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,450.00             1,450.00            วิธีเฉพาะเจาะจง มารดาคอมพิวเตอร์ มารดาคอมพิวเตอร์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 9-ส.ค.-61

10 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล 500.00                500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 9-ส.ค.-61
11 จัดจ้างเปล่ียนวัสดุยานพาหนะ นข 1189 ชน 749.00                749.00               วิธีเฉพาะเจาะจง วิสุทธ์ิยนต์ วิสุทธ์ิยนต์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 6-ส.ค.-61
12 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล 500.00                500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 15-ส.ค.-61
13 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล 5,000.00             5,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 2-ส.ค.-61
14 จัดจ้างประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ 3,000.00             3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุปราณี  ขุนข้า นางสาวสุปราณี  ขุนข้า สืบราคาตามท้องตลาด เกณฑ์ราคาต้่าสุด 10-ส.ค.-61
15 จัดซ้ือวัสดุอบรม 1,120.00             1,120.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 17-ส.ค.-61
16 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก 2,500.00             2,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 20-ส.ค.-61
17 จัดจ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถ นข 1189 ชน 18,029.00           18,029.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโบต้า ชัยทอง ชัยนาท จ้ากัด บ.โตโบต้า ชัยทอง ชัยนาท จ้ากัด เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 27-ส.ค.-61
18 จัดจ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถ กค 1311 ชน 7,409.75             7,409.75            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโบต้า ชัยทอง ชัยนาท จ้ากัด บ.โตโบต้า ชัยทอง ชัยนาท จ้ากัด เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 24-ส.ค.-61
19 จัดจ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถ กง 8236 ชน 3,961.68             3,961.68            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโบต้า ชัยทอง ชัยนาท จ้ากัด บ.โตโบต้า ชัยทอง ชัยนาท จ้ากัด เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 27-ส.ค.-61
20 จัดจ้างซ่อมบ้ารุงรักษารถ นข 53 ชน 9,951.00             9,951.00            วิธีเฉพาะเจาะจง วิสุทธ์ิยนต์ วิสุทธ์ิยนต์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 27-ส.ค.-61
21 จัดจ้างบ้ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 13,000.00           13,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ชูจันทร์ อิเล็กทรอนิกส์ ชูจันทร์ อิเล็กทรอนิกส์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 27-ส.ค.-61
22 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง 28,893.00           28,893.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เจ้าพระยาชัยนาทบริการ ห.จ.ก. เจ้าพระยาชัยนาทบริการ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ

23 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองป๊ัมลม 505.00                505.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดล้ีเม่งฮวด  ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดล้ีเม่งฮวด  สืบราคาตามท้องตลาด เกณฑ์ราคาต้่าสุด 21-ส.ค.-61
24 จัดซ้ือกรอบรูป 580.00                580.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 20-ส.ค.-61
25 จัดซ้ือน้้าด่ืม 585.00                585.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ชัยนาทอุตสาหกรรมน้้าด่ืม ชัยนาทอุตสาหกรรมน้้าด่ืม เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 1-ส.ค.-61
26 จัดจ้างประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ 1,500.00             1,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายชูเดช  สีหะวงษ์ นายชูเดช  สีหะวงษ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 31-ก.ค.-61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2561
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท

วันท่ี 31  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

27 จัดจ้างจัดสถานท่ี 2,000.00             2,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  ขวัญเพชร นางอมรรัตน์  ขวัญเพชร สืบราคาตามท้องตลาด เกณฑ์ราคาต้่าสุด 15-ส.ค.-61
28 จัดซ้ือวัสดุอบรม 9,608.00             9,608.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 27-ส.ค.-61
29 จัดจ้างประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 1,000.00             1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 1-ส.ค.-61
30 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 260.00                260.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพอใจ  ต่อวงษ์ นางสาวพอใจ  ต่อวงษ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 31-ส.ค.-61
31 จัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 15,000.00           15,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายกนก  ตาดโท้ นายกนก  ตาดโท้ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 1-ต.ค.-60
32 จัดจ้างเหมาท้าความสะอาด 20,000.00           20,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุวรรณา  คุ้มปรางค์,น.ส.รัตนา น.ส.สุวรรณา  คุ้มปรางค์,น.ส.รัตนา เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 1-ต.ค.-60
33 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถ 21,600.00           21,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ มารศรี,นายทวีศักด์ิ วิมานทองนายสมบัติ มารศรี,นายทวีศักด์ิ วิมานทอง เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 1-ต.ค.-60
34 จัดจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในสหกรณ์ 10,000.00           10,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ผกามาศ  สายอินทร์ น.ส.ผกามาศ  สายอินทร์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 1-ต.ค.-60


