
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงิน วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของ เหตุผลท่ี
งบประมำณ ท่ีเสนอ สัญญำในกำรซ้ือหรือ คัดเลือก
(รำคำกลำง) จ้ำง

1 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ปี 2565 11,000.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร  เช้ือญวน นายณัฐกร  เช้ือญวน ใบส่งมอบงาน 6/2565 มีคุณสมบัติ
    1 เมษายน 2565 ครบถ้วนตาม

TOR
3 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ปี 2565 11,000.00    เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ  สุทธิวรา นายวรวุฒิ  สุทธิวรา ใบส่งมอบงาน 6/2565 มีคุณสมบัติ

    1 เมษายน 2565 ครบถ้วนตาม
TOR

4 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ปี 2565 11,000.00    เฉพาะเจาะจง นายปิยะวัฒน์  มุขแก้ว นายปิยะวัฒน์  มุขแก้ว ใบส่งมอบงาน 6/2565 มีคุณสมบัติ
    1 เมษายน 2565 ครบถ้วนตาม

TOR
5 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยปี 2565 11,400.00    เฉพาะเจาะจง นายด ารงค์ศักด์ิ คงแก้ว นายด ารงค์ศักด์ิ คงแก้ว ใบส่งมอบงาน 6/2565 มีคุณสมบัติ

    1 เมษายน 2565 ครบถ้วนตาม
TOR

6 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยปี 2565 11,400.00    เฉพาะเจาะจง นายทองพูล  ปามา นายทองพูล ปามา ใบส่งมอบงาน 6/2565 มีคุณสมบัติ
    1 เมษายน 2565 ครบถ้วนตาม

TOR
7 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 12,000.00    เฉพาะเจาะจง นางศุจิภรณ์  ณ ระนอง นางศุจิภรณ์  ณ ระนอง ใบส่งมอบงาน 6/2565 มีคุณสมบัติ

  1 เมษายน 2565 ครบถ้วนตาม
TOR

8 ค่าหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,790.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ี บริษัท อินฟินิต้ี INV 2022030021 บริการ
ไอที คอนเนคท์ จ ากัด ไอที คอนเนคท์ จ ากัด  22 มีนาคม 2565 สะดวก

รวดเร็ว

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน พ.ศ. 2565
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงิน วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขท่ีและวันท่ีของ เหตุผลท่ี
งบประมำณ ท่ีเสนอ สัญญำในกำรซ้ือหรือ คัดเลือก
(รำคำกลำง) จ้ำง

9 ค่าถ่ายเอกสาร (กุมภาพันธ์) 1,169.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาปร้ินเตอร์ ร้านรัษฎาปร้ินเตอร์ เล่มท่ี40/เลขท่ี1960 บริการ
 4 มีนาคม 2565 สะดวก

รวดเร็ว
10 ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ กล 4303 ภูเก็ต 2,150.08      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเพิร์ล บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ใบแจ้งหน้ี REP22-00593 บริการ

ผู้จ าหน่ายโตโยต้า ผู้จ าหน่ายโตโยต้า  18 มีนาคม 2565 สะดวก
จ ากัด จ ากัด รวดเร็ว

11 วัสดุงานบ้านงานครัว 280.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ภูเก็ตโกรเซอร่ี หจก.ภูเก็ตโกรเซอร่ี บิลเงินสด/ใบก ากับภาษี บริการ
801780629 สะดวก
 31 มีนาคม 2565 รวดเร็ว

12 ค่าประชาสัมพันธ์ 1,070.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ภูเก็ตส่ือก้าวหน้า หจก. ภูเก็ตส่ือก้าวหน้า ใบแจ้งหน้ี 043/2148 บริการ
 8 เมษายน 2565 สะดวก

รวดเร็ว
13 ค่าจัดรายการวิทยุ 3,210.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจ พี มีเดีย แอดเวอร์ไทซ่ิง หจก.เจ พี มีเดีย แอดเวอร์ไทซ่ิง ใบแจ้งหน้ี บริการ

 1 เมษายน 2565 สะดวก
รวดเร็ว

14 น้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (มีนาคม) 12,370.00    เฉพาะเจาะจง หจก. รัษฎาแก๊ส หจก. รัษฎาแก๊ส ใบแจ้งหน้ี เล่มท่ี070 บริการ
เลขท่ี3578 สะดวก
 31 มีนาคม 2565 รวดเร็ว

15 ค่าถ่ายเอกสาร (มีนาคม) 3,336.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรัษฎาปร้ินเตอร์ ร้านรัษฎาปร้ินเตอร์ ใบวางบิล 40/1985 บริการ
 7 เมษายน 2565 สะดวก

รวดเร็ว
16 วัสดุส านักงาน 1,864.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเค.ดี.เทรดด้ิง ร้านเค.ดี.เทรดด้ิง ใบแจ้งหน้ีเลขท่ี IG654034 บริการ

 8 เมษายน 2565 สะดวก
รวดเร็ว


