
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1. จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 340.- บาท 340.- บาท เฉพาะเจาะจง ห้างศรีสมพงษ์  ราคาที่เสนอ ห้างศรีสมพงษ์ เสนอราคาต่ําสุด 101/2561
ประจําเดือนเมษายน 2561 เล่มละ 10.- บาท  จํานวน ราคาที่ตกลงซื้อ  340.- บาท ลว. 28 มีนาคม 2561

34 เล่ม  เป็นเงิน 340.- บาท

2. จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือนเมษายน 325.- บาท 325.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท นครสวรรค์อาโป จํากัด บริษัท นครสวรรค์อาโป จํากัด เสนอราคาต่ําสุด 104/2561
2561 ราคาที่เสนอ 325.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  325.- บาท ลว.28 มีนาคม 2561

3. จัดซื้อวัสดุฝึกอาชีพ 6,384.- บาท 6,384.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเจลย  สมัครกสิกร นายเจลย  สมัครกสิกร เสนอราคาต่ําสุด 112/2561
"การทําพรมเช็ดเท้าแฟนซี" ราคาที่เสนอ  6,384.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 6,384.- บาท ลว. 30 เมษายน 2561

4. จ้างทําป้ายไวนิล จํานวน 1 ผืน 468.- บาท 468.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไอ-พริ้นท์ ร้านไอ-พริ้นท์ เสนอราคาต่ําสุด 111/2561
ราคาที่เสนอ 468.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 468.- บาท ลว. 30 เมษายน 2561

5. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000.- บาท 1,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดาวนครสวรรค์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ดาวนครสวรรค์ เสนอราคาต่ําสุด 110/2561
ราคาที่เสนอ 1,000.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 1,000.- บาท ลว. 30 เมษายน 2561

6. จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ํา 12,900.- บาท 12,900.- บาท เฉพาะเจาะจง นายณฐกร  ดีทองงาม นายณฐกร  ดีทองงาม เสนอราคาต่ําสุด 113/2561
และท่อประปา ราคาที่เสนอ  12,900.- บาท ราคาที่ตกลง  12,900.- บาท ลว. 30 เมษายน 2561

7. จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 16,478.- บาท 16,478.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เค- บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เค- เสนอราคาต่ําสุด  02/2561
อาคารสนง. เดือนเมษายน 2561 เซอร์วิส จํากัด ราคาที่เสนอ 16,478.- บาท เซอร์วิส จํากัด ราคาที่ตกลง 16,478.- บาท ลว. 27 ตุลาคม 2560

8. จ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร 9,000.- บาท่ 9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางบุญเรือน  มั่นดี นางบุญเรือน  มั่นดี เสนอราคาต่ําสุด  08/2561
สํานักงานฯ  เดือนเมษายน 61 ราคาที่เสนอ 9,000.- บาท ราคาที่ตกลง  9,000.- บาท ลว. 20 ตุลาคม 2560

9. จ้างเหมาทําพวงมาลาดอกไม้สด 500.- บาท 500.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพนาวรรณ์ ฟลาวเวอร์ ร้านพนาวรรณ์ ฟลาวเวอร์ เสนอราคาต่ําสุด 106/2561
ราคาที่เสนอ 500.- บาท ราคาที่ตกลง 500.- บาท ลว. 18 เมษายน 2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2561

ชื่อหน่วยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์

วันที่  1  เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2561  (1)
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10. จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์ (ตัดแต่ง- 1,000.- บาท 1,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสนั่น  ยิ้มฉาย นายสนั่น  ยิ้มฉาย เสนอราคาต่ําสุด 107/2561
ต้นไม้สนามหญ้าบริเวณสํานักงาน ราคาที่เสนอ 1,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,000.- บาท ลว. 18 เมษายน 2561

11. จ้างเหมากําจัดปลวกอาคารสนง. 25,000.- บาท 25,000.- บาท  เฉพาะเจาะจง 1. หจก. สมายโฮม เซอร์วิส หจก. สมายโฮม เซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด 109/2561
และอาคารเก็บของ เสนอราคา 25,000.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 25,000.- บาท ลว. 27 เมษายน 2561

2. หจก.นอร์ท สตาร์ เพสท์ เซอร์วิส

 เสนอราคา 28,000.- บาท

12. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 11,221.- บาท 11,221.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. นครสวรรค์วัฒนพานิช หจก. นครสวรรค์วัฒนพานิช เสนอราคาต่ําสุด 114/2561
 ราคาที่เสนอ  11,221.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 11,221.- บาท ลว. 30 เมษายน 2561

13. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  7,000.- บาท 7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด เสนอราคาต่ําสุด 115/2561
ราคาที่เสนอ 7,000.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 7,000.- บาท ลว. 30 เมษายน 2561

         

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2561

ชื่อหน่วยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์

วันที่  1  เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2561  (1)


	แบบ สขร_ 1 (new)

