
แบบ สขร. 1

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

1 จัดจ้างท าป้ายไวนิล 450.00                450.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 2-ก.ค.-61
2 จัดซ้ือไม้ดอกไม้ประดับ 3,000.00              3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ถวิล  ส าอาง ถวิล  ส าอาง สืบราคาตามท้องตลาด เกณฑ์ราคาต  าสุด 2-ก.ค.-61
3 จัดจ้างท าป้ายไวนิล 2,750.00              2,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 25-มิ.ย.-61
4 จัดจ้างติดต้ังสายอินเตอร์เน็ต 6,950.00              3,950.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนาคาร  ข าแก้ว นายธนาคาร  ข าแก้ว สืบราคาตามท้องตลาด เกณฑ์ราคาต  าสุด 2-ก.ค.-61
5 จัดซ้ือดินปลูก 1,000.00              1,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ถวิล  ส าอาง ถวิล  ส าอาง สืบราคาตามท้องตลาด เกณฑ์ราคาต  าสุด 4-ก.ค.-61
6 จัดจ้างประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ 500.00                500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นายชูเดช  สีหะวงษ์ นายชูเดช  สีหะวงษ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 13-มิ.ย.-61
7 จัดจ้างประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ 3,000.00              3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุปราณี  ขุนข า นางสาวสุปราณี  ขุนข า สืบราคาตามท้องตลาด เกณฑ์ราคาต  าสุด 1-มิ.ย.-61
8 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 210.00                210.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนูญสาส์น ร้านนูญสาส์น เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 1-มิ.ย.-61
9 จัดจ้างประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ 1,000.00              1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 1-มิ.ย.-61

10 จัดจ้างท าป้ายอะคริลิค 700.00                700.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 5-ก.ค.-61
11 จัดจ้างท าป้ายไวนิล 450.00                450.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 5-ก.ค.-61
12 จัดซ้ืออิฐประสาน 4,800.00              4,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายอู๋  บัวบาน นายอู๋  บัวบาน สืบราคาตามท้องตลาด เกณฑ์ราคาต  าสุด 5-ก.ค.-61
13 จัดซ้ือน้ าดื ม 675.00                675.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ชัยนาทอุตสาหกรรมน้ าดื ม ชัยนาทอุตสาหกรรมน้ าดื ม เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 2-มี.ค.-61
14 จัดซ้ืออุปกรณ์ท าคอกต้นไม้ 1,680.00              1,680.00            วิธีเฉพาะเจาะจง เขื อนเจ้าพระยาค้าไม้ เขื อนเจ้าพระยาค้าไม้ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 9-ก.ค.-61
15 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์จัดอบรม 6,300.00              6,300.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 9-ก.ค.-61
16 จัดจ้างเช่าห้องประชุม 2,000.00              2,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง แฟนตาซี รีสอร์ท แฟนตาซี รีสอร์ท เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 17-ก.ค.-61
17 จัดซ้ือต้นรวงผ้ึง 1,700.00              1,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤตย์  ภู่ผ่อง นายกฤตย์  ภู่ผ่อง สืบราคาตามท้องตลาด เกณฑ์ราคาต  าสุด 2-ก.ค.-61
18 จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุผัก วัสดุท าน้ ายาล้างจาน 4,000.00              4,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 17-ก.ค.-61
19 จัดจ้างท าป้ายไวนิล 500.00                500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 17-ก.ค.-61
20 จัดซ้ือวัสดุอบรม 2,500.00              2,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 17-ก.ค.-61
21 จัดซ้ือวัสดุอบรม 4,550.00              4,550.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 17-ก.ค.-61
22 จัดซ้ือวัสดุอบรม 2,730.00              2,730.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 17-ก.ค.-61
23 จัดจ้างท าป้ายไวนิล 500.00                500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 17-ก.ค.-61
24 จัดจ้างท าป้ายไวนิล 900.00                900.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 17-ก.ค.-61
25 จัดจ้างเหมาตัดหญ้า 3,600.00              3,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพิศ  บ่วงเพชร นายสมพิศ  บ่วงเพชร เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 1-มิ.ย.-61
26 จัดซ้ือวัสดุอบรม 2,660.00              2,660.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 17-ก.ค.-61
27 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 2,500.00              2,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพอใจ  ต่อวงษ์ นางสาวพอใจ  ต่อวงษ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 17-ก.ค.-61
28 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 290.00                290.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพอใจ  ต่อวงษ์ นางสาวพอใจ  ต่อวงษ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 17-ก.ค.-61
29 จัดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 15,000.00           15,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายกนก  ตาดโท้ นายกนก  ตาดโท้ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 1-ต.ค.-60
30 จัดจ้างเหมาท าความสะอาด 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
31 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถ 21,600.00           21,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ มารศรี,นายทวีศักด์ิ วิมานทองนายสมบัติ มารศรี,นายทวีศักด์ิ วิมานทอง เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 1-ต.ค.-60
32 จัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที ปฏิบัติงานในสหกรณ์ 10,000.00           10,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ผกามาศ  สายอินทร์ น.ส.ผกามาศ  สายอินทร์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 1-ต.ค.-60
33 จ้ดจ้างถ่ายเอกสาร 540.00                540.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพอใจ  ต่อวงษ์ นางสาวพอใจ  ต่อวงษ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 16-ก.ค.-61
34 จัดซ้ือต้นไม้ 400.00                400.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤตย์  ภู่ผ่อง นายกฤตย์  ภู่ผ่อง เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 25-ก.ค.-61
35 จัดจ้างประชาสัมพันธ์ 500.00                500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พ.ชัยมงคล น.ส.พ.ชัยมงคล เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 2-ก.ค.-61
36 จัดจ้างท าป้ายไวนิล 2,400.00              2,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ ทรัพย์สมบูรณ์การพิมพ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 31-ก.ค.-61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม 2561
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดชัยนำท

วันท่ี 31  เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2561



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

37 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 51,795.00           51,795.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เจ้าพระยาชัยนาทบริการ ห.จ.ก. เจ้าพระยาชัยนาทบริการ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 25-มิ.ย.-61
38 จัดซ้ือวัสดุอบรม 7,000.00              7,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจิรวัฒน์ ร้านจิรวัฒน์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 31-ก.ค.-61
39 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 190.00                190.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนูญสาส์น ร้านนูญสาส์น เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 2-ก.ค.-61
40 จัดจ้างถ่ายเอกสาร 1,750.00              1,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพอใจ  ต่อวงษ์ นางสาวพอใจ  ต่อวงษ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 28-มิ.ย.-61
41 จ้ดจ้างประชาสัมพันธ์วิทยุ 1,000.00              1,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 2-ก.ค.-61
42 จัดจ้างท าสมุดประจ าตัวสมาชิก 4,950.00              4,950.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแอ็บบ้ีกราฟฟิค ร้านแอ็บบ้ีกราฟฟิค สืบราคาตามท้องตลาด เกณฑ์ราคาต  าสุด 16-ก.ค.-61
43 จัดจ้างเปลี ยนถ่ายน้ ามัน บ ารุงยานพาหนะ 41,195.00           41,195.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิสุทธ์ิยนต์ ร้านวิสุทธ์ิยนต์ เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 24-ก.ค.-61
44 จัดจ้างประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ 500.00                500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พ.ชัยมงคล น.ส.พ.ชัยมงคล เคยซ้ือหรือจ้างล่าสุด 2 ปีย้อนหลังงบประมาณ 26-ก.ค.-61


