
แบบ สขร . 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1. จางเหมาทําพวงมาลาดอกไมสด 1,500.- บาท 1,500.- บาท เฉพาะเจาะจง รานดอกไม พนาวรรณฟลาวเวอร รานดอกไม พนาวรรณฟลาวเวอร เสนอราคาต่ําสุด  -

ราคาที่เสนอ  1,500.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  1,500.- บาท  

         

    

        

    

         

    

         

    

         

     

         

     

         

     

         

    

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม  2561

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค

วันที่  1 -  25   ตุลาคม   พ .ศ. 2561  (1)



แบบ สขร . 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1. จางเหมาทําความสะอาดอาคารฯ 9,000.- บาท 9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางบุญเรือน  มั่นดี นางบุญเรือน  มั่นดี เสนอราคาต่ําสุด  5/2562

ประจําเดือนตุลาคม 2561 ราคาที่เสนอ 9,000.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  9,000.- บาท ลว.24 ตุลาคม 2561

2. จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ 2,340.- บาท 2,340.- บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ-พริ้นท รานไอ-พริ้นท เสนอราคาต่ําสุด  4/2562

 ราคาที่เสนอ  2,340.- บาท ราคาที่ตกลงจาง 2,340.- บาท ลว. 7 พฤศจิกายน 2561

3. จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําเดือนตุลาคม 225.- บาท 2225.- บาท  เฉพาะเจาะจง บริษัท นครสวรรคอาโป จํากัด บริษัท นครสวรรคอาโป จํากัเด เสนอราคาต่ําสุด  -

2561 เสนอราคา 225.- บาท ราคาที่ตกลงจาง 225.- บาท  

4. จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ 1,580.- บาท 1,580.- บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ-พริ้นท รานไอ-พริ้นท เสนอราคาต่ําสุด  8/2562

 ราคาที่เสนอ  1,580.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 1,580.- บาท ลว. 13 พฤศจิกายน 2561

5. จางเหมาปรับเปลี่ยนเดินสาย  880.- บาท 880.- บาท เฉพาะเจาะจง รานไฮเทค รานไฮเทค เสนอราคาต่ําสุด ต.ค.-62

โทรศัพทพรอมอุปกรณ ราคาที่เสนอ  880.- บาท ราคาที่ตกลงจางเหมา  880.- บาท ลว. 18 พฤศจิกายน 2561

6. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 105,370.- บาท 105,370.- บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นครสวรรควัฒนพานิช หางหุนสวนจํากัด นครสวรรควัฒนพานิช เสนอราคาต่ําสุด  11/2562

35  รายการ ราคาที่เสนอ 105,370.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 105,370.- บาท ลว. 19 พฤศจิกายน 2561

7. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 38,501.- บาท 38,501.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก  (ประเทศไทย)  จํากัเด เสอนราคาต่ําสุด 13/2562

 5  รายการ ราคาที่เสนอ 38,501.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  38,501.- บาท ลว. 19 พฤศจิกายน 2561

8. จางเหมาทําสื่อประชาสัมพันธ 22,800.- บาท 22,800.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท กนกวรรณพชรณัฐ การเมนท จํากัด บริษัท กนกวรรณพชรณัฐ การเมนท จํากัด เสนอราคาต่ําสุด  12/2562

 (ประเภทเสื้อยืดคอกลม) ราคาที่เสนอ 22,800.- บาท ราคาที่ตกลงจาง 22,800.- บาท ลว. 19 พฤศจิกายน 2561

9. จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ     520.- บาท     520.- บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ-พริ้นท รานไอ-พริ้นท เสนอราคาต่ําสุด  18/2562

ราคาที่เสนอ  520.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  520.-  บาท ลว. 23 พฤศจิกายน 2561

         

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  2561

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค

วันที่  1  -  23   พฤศจิกายน   พ .ศ. 2561  (1)



แบบ สขร . 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1. จัดซื้อหนังสือพิมพรายวัน 440.- บาท 440.- บาท เฉพาะเจาะจง หางศรีสมพงษ  ราคาที่เสนอ หางศรีสมพงษ เสนอราคาต่ําสุด  นส.ขออนุมัติในหลักการ

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 เลมละ 10.- บาท  จํานวน 44  เลม ราคาที่ตกลงซื้อ  340.- บาท ที่ นว  0028/2562

เปนเงิน 440.- บาท ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561

2. จางเหมาทําความสะอาดอาคาร 9,000.- บาท 9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางบุญเรือน  มั่นดี นางบุญเรือน  มั่นดี เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางเลขที่ 5/2562

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 ราคาที่เสนอ  9,000.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  9,000.- บาท ลว.24 ตุลาคม 2561

3. จางเหมางานรักษาความปลอดภัย 16,478.- บาท 16,478.- บาท เฉพาะเจาะจง บ. รักษาความปลอดภัย ที เคเซอรวิสฯ จก. บ. รักษาความปลอดภัย ที เคเซอรวิส จก. เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางเลขที่ 7/2562

ประจําเดือนธันวาคม 2561 ราคาที่เสนอจาง  16,478.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  16,478.- บาท ลว. 26 ตุลาคม 2561

4. จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (น้ําดื่ม) 550.- บาท 550.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท นครสวรรคือาโป จํากัด บริษัท นครสวรรคอาโป จํากัด เสนอราคาต่ําสุด นส. ขออนุมัติในหลักการ

ประจําเดือนธันวาคม 2561 ราคาที่เสนอ 550.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  520.- บาท ที่ นว 0028/3687

ลว. 22 ตุลาคม 2561 

5. จางเหมาสาธิตอาชีพอิสระ พรอม 2,500.- บาท 2,500.- บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.สายหยุด  ประสพดี น.ส.สายหยุด  ประสพดี เสนอราคาต่ําสุด นส. รายงานผลการ

วัสดุอุปกรณ จํานวน 1 อาชีพ ราคาที่เสนอ  2,500.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  2,500.- บาท พิจารณาและขออนุมัติ

ที่ นว 0028/101

ลว. 10 มกราคม 2562

6. จางเหมาตัดแตงตนไม และตัด- 800.- บาท 800.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ  อ่ําพวง นายวัลลภ  อ่ําพวง เสนอราคาต่ําสุด  28/2561

หญา บริเวณ สจจ.นว. ราคาที่เสนอ  800.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  800.- บาท ลว. 18 ธันวาคม 2561

         

     

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม  2561 

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค

วันที่  1  -  18  ธันวาคม   พ .ศ. 2561   (1)



แบบ สขร . 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1. จางเหมาทําความสะอาดอาคาร 9,000.- บาท 9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางบุญเรือน  มั่นดี นางบุญเรือน  มั่นดี เสนอราคาต่ําสุด  7/2562

สํานักงานฯ ประจําเดือนธันวาคม ราคาที่เสนอ  9,000.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  9,000.- บาท ลว. 26 ตุลาคม 2561

2561   

2. จางเหมางานรักษาความปลอดภัย 16,478.- บาท 16,478.- บาท เฉพาะเจาะจง บ. รักษาความปลอดภัย ที เคเซอรวิสฯ จก. บ. รักษาความปลอดภัย ที เคเซอรวิส จก. เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจางเลขที่ 7/2562

ประจําเดือนธันวาคม 2561 ราคาที่เสนอจาง  16,478.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  16,478.- บาท ลว. 26 ตุลาคม 2561

3.. จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (น้ําดื่ม) 550.- บาท 550.- บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ-พริ้นท รานไอ-พริ้นท เสนอราคาต่ําสุด นส. ขออนุมัติในหลักการ

ประจําเดือนธันวาคม 2561 ราคาที่เสนอ  550.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  550.- บาท ที่ นว ๐๐๒๘/๓๖๘๗

   ลว. 22 ตุลาคม 2561

4. จางเหมาสาธิตอาชีพอิสระ 2,500.- บาท 2,500.- บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.สายหยุด  ประสพดี น.ส.สายหยุด  ประสพดี เสนอราคาต่ําสุด นส. ขออนุมัติในหลักการ

จํานวน  1  อาชีพ ราคาที่เสนอ  2,500.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  2,500.- บาท ที่ นว ๐๐๒๘/101

ลว. 10 มกราคม 2562

5. จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 520.- บาท 520.- บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ-พริ้นท รานไอ-พริ้นท เสนอราคาต่ําสุด  38/2562

จํานวน  1  ผืน ราคาที่เสนอ  520.- บาท ราคาที่ตกลง  520.- บาท ลว. 14 มกราคม 2561

6. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9,725.- บาท 9,725.- บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นครสวรรควัฒนพานิช หางหุนสวนจํากัด นครสวรรควัฒนพานิช เสนอราคาต่ําสุด  16/2562

11  รายการ ราคาที่เสนอ  9,725.-  บาท ราคาที่ตกลง  9,725.- บาท  ลว. 16 มกราคม 2561

7. จางเหมาซอมเครื่องคอมพิวเตอร  890.- บาท  890.- บาท เฉพาะเจาะจง รานท.ีพี.คอมม เซ็นเตอร รานท.ีพี.คอมม เซ็นเตอร เสนอราคาต่ําสุด  45/2562

 ราคาที่เสนอ 890.- บาท  ราคาที่ตกลง  890.- บาท ลว. 22 มกราคม 2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม  2562 

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค

วันที่  2  -  25   มกราคม   พ .ศ.  2562   (1)



แบบ สขร . 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

8. จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 520.- บาท 520.- บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ-พริ้นท รานไอ-พริ้นท เสนอราคาต่ําสุด  48/2562

จํานวน  1  ผืน ราคาที่เสนอ  520.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  520.- บาท ลว. 25 มกราคม 2562

9. จางเหมาสาธิตอาชีพอิสระ พรอม 3,000.- บาท 3,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร  โพธิ์พิทักษ นายเสกสรร  โพธิ์พิทักษ เสนอราคาต่ําสุด  -

วัสดุอุปกรณ "การทําไอติมหลอด" ราคาที่เสนอ  3,000.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  3,000.- บาท   

10. จางเหมาสาธิตอาชีพอิสระ พรอม 3,000.- บาท 3,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภธร  สังสิทธิการนต นางสาวภธร  สังสิทธิการนต เสนอราคาต่ําสุด  -

วัสดุอุปกรณ "การทําโดนัท" ราคาที่เสนอ 3,000.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  3,000.- บาท  

11. จัดซื้อวัสดุตอบปญหาชิงรางวัล 11,740.- บาท 11,740.- บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นครสวรรควัฒนพานิช หางหุนสวนจํากัด นครสวรรควัฒนพานิช เสนอราคาต่ําสุด  47/2562

และวัสดุสํานักงาน   จํานวน  ราคาที่เสนอ  11,740.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 11,740.- บาท ลว. 25 มกราคม 2562

10  รายการ

12. จาทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 390.- บาท 390.- บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ-พริ้นท รานไอ-พริ้นท เสนอราคาต่ําสุด  43/2562

จํานวน  1  ผืน    ราคาที่เสนอ  390.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  390.- บาท  ลว. 21 มกราคม 2562

         

     

         

    

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม  2562 

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค

วันที่  2  -  25   มกราคม   พ .ศ.  2562   (1)



แบบ สขร . 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1. จางเหมาลื้อถอนตนไมบริเวณ 1,000.- บาท 1,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายปรัชญาทิตย  ทองกลัด นายปรัชญาทิตย  ทองกลัด เสนอราคาต่ําสุด  49/2562

รอบสํานักงาน ตัดแตงตนไมและ ราคาที่เสนอ  1,800.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  1,800.- บาท ลว. 1 กุมภาพันธ 2562

ตัดหญาบริเวณหนาสํานักงานฯ

2. จัดซื้อหนังสือพิมพรายวัน 440.- บาท 440.- บาท เฉพาะเจาะจง หางศรีสมพงษ หางศรีสมพงษ เสนอราคาต่ําสุด  -

ประจําเดือนมกราคม 62 ราคาที่เสนอ  440.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  440.- บาท   

3. จางเหมาทําความสะอาดอาคาร 9,000.- บาท 9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางบุญเรือน  มั่นดี  นางบุญเรือน  มั่นดี เสนอราคาต่ําสุด  5/2562

สถานที่ ประจําเดือนมกราคม 62 ราคาที่เสนอ 9,000.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  9,000.- บาท ลว. 24 ตุลาคม 2561

4. จางเหมารักษาความปลอดภัย 16,478.- บาท 16,478.- บาท เฉพาะเจาะจง บ. รักษาความปลอดภัย ที เค เซอรวิส จก. บ. รักษาความปลอดภัย ที เค เซอรวิส จก. เสนอราคาต่ําสุด  7/2562

อาคารสํานักงานฯ ประจําเดือน ราคาที่เสนอ 16,478.- บาท ราคาที่ตกลงจาง 16,478.- บาท ลว. 26 

 มกราคม 2562

5. จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (น้ําดื่ม) 375.- บาท 375.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท นครสวรรคอาโป จํากัด บริษัท นครสวรรคอาโป จํากัด เสนอราคาต่ําสุด  -

ประจําเดือนมกราคม 62    ราคาที่เสนอ  375.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  375.- บาท   

6. จางทําสื่อประชาสัมพันธชนิด 19,000.- บาท 19,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางนงลักษณ  แดงสมิง นางนงลักษณ  แดงสมิง เสนอราคาต่ําสุด  50/2562

กระเปาผาพรอมสกรีน ราคาที่เสนอ 19,000.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  19,000.- บาท   ลว. 13 กุมภาพันธ 2562

7. จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 520.- บาท 520.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท คาสงปาย จํากัด บริษัท คาสงปาย จํากัด เสนอราคาต่ําสุด  51/2562

จํานวน  1  ผืน ราคาที่เสนอ 520.- บาท ราคาที่ตกลงจาง 520.- บาท ลว. 13 กุมภาพันธ 2562

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,880.- บาท 2,880.- บาท แฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นครสวรรควัฒนพานิช หางหุนสวนจํากัด นครสวรรควัฒนพานิช เสนอราคาต่ําสุด  50/2562

จํานวน 2 รายการ ราคาที่เสนอ 2,880.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 2,880.- บาท ลว. 13 กุมภาพันธ 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2562 

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค

วันที่  1  -  28   กุมภาพันธ   พ .ศ.  2562   (1)



แบบ สขร . 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

9. จางทําสื่อประชาสัมพันธชนิด 5,700.- บาท 5,700.- บาท เฉพาะเจาะจง นางนงลักษณ  แดงสมิง นางนงลักษณ  แดงสมิง เสนอราคาต่ําสุด  52/2562

กระเปาผา พรอมสกรีน ราคาที่เสนอ  5,700.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  5,700.- บาท ลว. 14 กุมภาพันธ 2562

10. จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 460.- บาท 460.- บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ-พริ้นท รานไอ-พริ้นท เสนอราคาต่ําสุด  53/2562

จํานวน  1  ผืน ราคาที่เสนอ  460.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  460.- บาท  ลว. 14 กุมภาพันธ 2562

11. จางเหมาสาธิตอาชีพอิสระ พรอม 3,000.- บาท 3,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายบรรจบ  วัชชัย นายบรรจบ  วัชชัย เสนอราคาต่ําสุด  -

วัสดุอุปกรณ "การทําไมกวาด- ราคาที่เสนอ  3,000.- บาท ราคาที่เสนอ  3,000.- บาท  

 ดอกหญา"        

12. จางเหมาสาธิตอาชีพอิสระ พรอม 3,000.- บาท 3,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภธร  สังสิทธิการนต นางสาวภธร  สังสิทธิการนต เสนอราคาต่ําสุด  -

วัสดุอุปกรณ "การทําแซนวิส ราคาที่เสนอ  2,000.- บาท ราคาที่เสนอ  2,000.- บาท

 ไสทะลัก"        

13. จางทํากระเปาชนิดผาใสเอกสาร 1,625.- บาท 1,625.- บาท เฉพาะเจาะจง นางนงลักษณ  แดงสมิง นางนงลักษณ  แดงสมิง เสนอราคาต่ําสุด  57/2562

อบรม ราคาที่เสนอ 1,625.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  1,625.- บาท   ลว. 26 กุมภาพันธ 2562

14. จางเหมาตัดหญาดานหนาสํานักงานฯ 500.- บาท 500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายปรัชญาทิตย  ทองกลัด นายปรัชญาทิตย  ทองกลัด เสนอราคาต่ําสุด  59/2562

 ราคาที่เสนอ  500.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  500.- บาท ลว. 28 กุมภาพันธ 2562

15 จางทําสื่อประชาสัมพันธชนิด 17,250.- บาท 17,250.- บาท แฉพาะเจาะจง นางนงลักษณ  แดงสมิง นางนงลักษณ  แดงสมิง เสนอราคาต่ําสุด  58/2562

กระเปาผา พรอมสกรีน ราคาที่เสนอ 17,250.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  17,250.- บาท ลว. 28 กุมภาพันธ 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  2562 

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค

วันที่  1  -  28   กุมภาพันธ   พ .ศ.  2562   (1)



แบบ สขร . 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1. จางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน 9,000.- บาท 9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางบุญเรือน  มั่นดี นางบุญเรือน  มั่นดี เสนอราคาต่ําสุด  5/2562

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 ราคาที่เสนอ  9,000.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  9,000.- บาท ลว. 24 ตุลาคม 2561

2. จางเหมาบริการรักษาความ- 16,478.- บาท 16,478.- บาท เฉพาะเจาะจง บ. รักษาความปลอดภัย ที เค เซอรวิส จก.  บ. รักษาความปลอดภัย ที เค เซอรวิส จก. เสนอราคาต่ําสุด  7/2562

ปลอดภัย ประจําเดือนกุมภาพันธ ราคาที่เสนอ  16,478.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  16,478.- บาท  ลว. 26 ตุลาคม 2561

 2562        

3. จัดซื้อหนังสือพิมพรายวัน 380.- บาท 380.- บาท แฉพาะเจาะจง หางศรีสมพงษ  หางศรีสมพงษ เสนอราคาต่ําสุด นส.ขออนุมัติในหลักการ

 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562    ราคาที่เสนอ  380.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  380.- บาท  ที่ นว 0028//3686

ลว. 22 ตุลาคม 2561

4. จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามัน 1,580.60 บาท 1,580.60 บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ดาวนครสวรรค หางหุนสวนจํากัด ดาวนครสวรรค เสนอราคาต่ําสุด  -

หลอลื่น ราคาที่เสนอ 1,580.60 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  1,580.60 บาท

         

5. จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (น้ําดื่ม) 300.- บาท 300.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท นครสวรรคอาโป จํากัด บริษัท นครสวรรคอาโป จํากัด เสนอราคาต่ําสุด  -

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562  ราคาที่เสนอ 300.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 300.- บาท   

6. จางเหมาสาธิตอาชีพอิสระ พรอมวัสดุ 2,500.- บาท 2,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา  ชุมทวี นางสาวนริศรา  ชุมทวี เสนอราคาต่ําสุด  -

อุปกรณ "การทําไอติมหลอดแฟนซี" ราคาที่เสนอ  2,500.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  2,500.- บาท   

7 จางเหมาตรวจเช็คและเปลี่ยน- 5,413.13 บาท 5,413.13 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุเสนียนตนครสวรรค จํากัด บริษัท อีซูซุเสนียนตนครสวรรค จํากัด เสนอราคาต่ําสุด  62/2562

ถายน้ํามันเครื่อง พรอมวัสดุ ราคาที่เสนอ  5,413.13 บาท ราคาที่ตกลงจาง 5,413.13 บาท ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

อุปกรณ รถยนตสนง. ทะเบียน     

ฌค 3449 กรุงเทพฯ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม  2562 

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค

วันที่  1  -  29   มีนาคม   พ .ศ.  2562   (1)



แบบ สขร . 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

8. จัดซื้อวัสดุฝกอบรมอาชีพ และวัสดุ 8,710.- บาท 8,710.- บาท เฉพาะเจาะจง ราน YP ยงคเจริญพานิชย ราน YP ยงเจริญพานิชย เสนอราคาต่ําสุด  63/2562

สําหรับมอบผูผานการฝกอบรม ราคาที่เสนอ  8,710.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  8,710.- บาท ลว. 18 มีนาคม 2562

9. จางทําปายประชาสัมพันธ 3,744.- บาท 3,744.- บาท แฉพาะเจาะจง ราน ไอ-พริ้นท รานไอ-พริ้นท เสนอราคาต่ําสุด  65/2562

จํานวน 8 ผืน ราคาที่เสนอ 3,744.- บาท ราคาที่ตกลงจาง 3,744.- บาท  ลว. 18 มีนาคม 2562

10. จางเหมาสาธิตอาชีพอิสระ พรอม 3,000.- บาท 3,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐมน  รัตนเสน นางสาวณฐมน  รัตนเสน เสนอราคาต่ําสุด  -

วัสดุอุปกรณ "การทําสลัดโรล- ราคาที่เสนอ  3,000.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  3,000.- บาท

 เพื่อสุขภาพ"        

11. จางเหมาสาธิตอาชีพอิสระ พรอม 3,000.- บาท 3,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอภินันท  ลัดเลีบ นายอภินันท  ลัดเลีย เสนอราคาต่ําสุด  -

วัสดุอุปกรณ "การทําชาชักปกใต"  ราคาที่เสนอ 3,000.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 3,000.- บาท   

12. จางทําปายประชาสัมพันธ 150.- บาท 150.- บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ-พริ้นท รานไอ-พริ้นท เสนอราคาต่ําสุด  68/2562

( 0.75 x 1.5 เมตร) จํานวน  1  ผืน ราคาที่เสนอ  150.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  150.- บาท  ลว. 28 มีนาคม 2562

13 จางเหมาสาธิตอาชีพอิสระ พรอม 4,000.- บาท 4,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  บุญนาค นายสุรชัย  บุญนาค เสนอราคาต่ําสุด  -

วัสดุอุปกรณ "การทําขนมจีบ- ราคาที่เสนอ  4,000.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  4,000.-  บาท  

ไสหม"ู     

14 จางเหมาซอม และลาง- 1,300.- บาท 1,300.- บาท เฉพาะเจาะจง รานทอป แอร รานทอป แอร เสนอราคาต่ําสุด  75/2562

เครื่องปรับอากาศ ราคาที่เสนอ 1,300.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  1,300.- บาท ลว. 29 มีนาคม 2562

15 จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 390.- บาท 390.- บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ-พริ้นท รานไอ-พริ้นท เสนอราคาต่ําสุด 72/2562

จํานวน  1  ผืน ราคาที่เสนอ 390.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  390.- บาท  ลว. 29 มีนาคม 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม  2562 

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค

วันที่  1  -  29   มีนาคม   พ .ศ.  2562   (1)



แบบ สขร . 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

16. จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 520.- บาท 520.- บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ-พริ้นท รานไอ-พริ้นท เสนอราคาต่ําสุด  73/2562

จํานวน  1  ผืน ราคาที่เสนอ  520.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  520.- บาท  ลว. 29 มีนาคม 2562

17. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน 4,480.- บาท 4,480.- บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นครสวรรควัฒนพานิช หางหุนสวนจํากัด นครสวรรควัฒนพานิช  เสนอราคาต่ําสุด  74/2562

5 รายการ ราคาที่เสนอ 4,480.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 4,480.- บาท  ลว. 29 มีนาคม 2562

16. จางเหมาสาธิตอาชีพอิสระ พรอม 3,000.- บาท 3,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายบรรจบ  วัชชัย นายบรรจบ  วัชชัย เสนอราคาต่ําสุด  -

วัสดุอุปกรณ "การทําไมกวาด ราคาที่เสนอ  3,000.- บาท ราคาที่ตกลงจาง 3,000.- บาท

 ดอกหญา"        

17. จางเหมาสาธิตอาชีพอิสระ พรอม 3,000.- บาท 3,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร  โพธิ์พิทักษ นายเสกสรร  โพธิพิทักษ เสนอราคาต่ําสุด  -

วัสดุอุปกรณ "การทําไอติมหลอด"  ราคาที่เสนอ 3,000.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 3,000.- บาท   

18. จางเหมาสาธิตอาชีพอิสระ พรอม 3,000.- บาท 3,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางยุพิน  สังสิทธิการนต นางยุพิน  สังสิทธิการนต เสนอราคาต่ําสุด  -

วัสดุอุปกรณ "การทําน้ําอัญชันทูโทน" ราคาที่เสนอ  3,000.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  3,000.- บาท   

19 จางเหมาสาธิตอาชีพอิสระ พรอม 3,000.- บาท 3,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภธร  สังสิทธิการนต นางสาวภธร  สังสิทธิการนต เสนอราคาต่ําสุด  -

วัสดุอุปกรณ "การทําแซนวิส- ราคาที่เสนอ  3,000.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  3,000.-  บาท  

ไสทะลัก"     

20 จางเหมาเชาสถานที่อบรม 1,500.- บาท 1,500.- บาท เฉพาะเจาะจง หองประชุมอบต.หนองพิกุล หองประชุมอบต.หนองพิกุล เสนอราคาต่ําสุด  -

 ราคาที่เสนอ 1,500.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  1,500.- บาท  

         

     

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม  2562 

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค

วันที่  1  -  29   มีนาคม   พ .ศ.  2562   (1)



แบบ สขร . 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1. จางเหมาทําความสะอาดอาคาร 9,000.- บาท 9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางบุญเรือน  มั่นดี นางบุญเรือน  มั่นดี เสนอราคาต่ําสุด  5/2562

สํานักงานฯ ราคาที่เสนอ  9,000.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  9,000.- บาท  ลว. 24 ตุลาคม 2561

2. จางเหมารักษาความปลอดภัยฯ 16,478.- บาท 16,478.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ที เค เซอรวิส จก. บ.รักษาความปลอดภัย ที เค เซอรวิส จก.  เสนอราคาต่ําสุด  7/2562

 ราคาที่เสนอ  16,478.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  16,478.- บาท  ลว. 26 ตุลาคม 2561

3. จัดซื้อหนังสือพิมพรายวัน 420.- บาท 420.- บาท เฉพาะเจาะจง หางศรีสมพงษ หางศรีสมพงษ เสนอราคาต่ําสุด  -

ประจําเดือนมีนาคม 2652 ราคาทีเสนอ  420.- บาท  ราคาที่ตกลงซื้อ 420.- บาท

4. จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (น้ําดื่ม) 350.- บาท 350.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท นครสวรรคอาโป จํากัด บริษัท นครสวรรคอาโป จํากัด เสนอราคาต่ําสุด  -

ประจําเดือนมีนาคม 2652 ราคาที่เสนอ 350.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 350.- บาท   

5. จางเหมาทําพานพุมดอกไมสด 500.- บาท 500.- บาท เฉพาะเจาะจง รานดอกไมพนาวรรณ ฟลาวเวอร รานดอกไมพนาวรรณ ฟลาวเวอร เสนอราคาต่ําสุด  -

 ราคาที่เสนอ  500.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  500.- บาท   

6. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน และวัสดุ 32,354.- บาท 32,354.- บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นครสวรรควัฒนพานิช หางหุนสวนจํากัด นครสวรรควัฒนพานิช เสนอราคาต่ําสุด  78/2562

งานบานงานครัว จํานวน 19 ราคาที่เสนอ  32,354.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  32,354.- บาท ลว.  9  เมษายน 2562

รายการ     

7. จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 390.- บาท 390.- บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ-พริ้นท รานไอ-พริ้นท เสนอราคาต่ําสุด  81/2562

จํานวน 1 ผืน ราคาที่เสนอ 390.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  390.- บาท ลว. 22 เมษายน 2562

8. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน 2,110.- บาท 2,110.- บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นครสวรรควัฒนพานิช หางหุนสวนจํากัด นครสวรรควัฒนพานิช เสนอราคาต่ําสุด  82/2562

4  รายการ ราคาที่เสนอ  2,110.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 2,110.- บาท ลว. 22 เมษายน 2562

9. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน 2,880.- บาท 2,880.- บาท เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด นครสวรรควัฒนพานิช หางหุนสวนจํากัด นครสวรรควัฒนพานิช เสนอราคาต่ําสุด  86/2562

2  รายการ ราคาที่เสนอ  2,880.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 2,880.- บาท ลว. 23 เมษายน 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน  2562 

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค

วันที่  1  -  30   เมษายน   พ .ศ.  2562   (1)



แบบ สขร . 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

10. จางทําตราสัญลักษณ วปร. 900.- บาท 900.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนวัฒน กรุป จํากัด บริษัท ธนวัฒน กรุป จํากัด เสนอราคาต่ําสุด  89/2562

 (รัชกาลที่ 10) ราคาที่เสนอ  900.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  900.- บาท  ลว. 30 เมษายน 2562

         

     

         

    

         

     

         

     

         

    

     

         

     

         

    

         

     

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562 

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค

วันที่  1  -  30   เมษายน   พ .ศ.  2562   (1)



แบบ สขร . 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1. จัดซื้อหนังสือพิมพรายวัน 360.- บาท 360.- บาท เฉพาะเจาะจง หางศรีสมพงษ หางศรีสมพงษ เสนอราคาต่ําสุด  -

ประจําเดือนเมษายน  2652 ราคาที่เสนอ  360.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  360.- บาท   

2. จางเหมารักษาความปลอดภัยฯ 16,478.- บาท 1,6478.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ที เค เซอรวิส จก. บ.รักษาความปลอดภัย ที เค เซอรวิส จก. เสนอราคาต่ําสุด  7/2562

อาคารสํานักงานฯ เดือนเมษายน 62 ราคาที่เสนอ 16,478.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 16,478.- บาท  ลว. 26 ตุลาคม 2561

3. จางเหมาทําความสะอาดอาคาร 9,000.- บาท 9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางบุญเรือน  มั่นดี นางบุญเรือน  มั่นดี เสนอราคาต่ําสุด  5/2562

ประจําเดือนเมษายน  2652  ราคาที่เสนอ 9,000.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  9,000.- บาท ลว. 24 ตุลาคม 2561

4. จัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค (น้ําดื่ม) 625.- บาท 625.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท นครสวรรคอาโป จํากัด บริษัท นครสวรรคอาโป จํากัด เสนอราคาต่ําสุด  -

ประจําเดือนเมษายน  2652 ราคาที่เสนอ  625.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ  625.- บาท   

5. จางเหมาตัดแตงตนไม และตัดหญา 1,000.- บาท 1,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายปรัชญาทิตย  ทองกลัด นายปรัชญาทิตย  ทองกลัด เสนอราคาต่ําสุด  91/2562 

 ราคาที่เสนอ  1,000.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  1,000.- บาท  ลว. 7 พฤษภาคม 2562

6. จางเหมาสาธิตอาชีพอิสระ พรอม  2,500.- บาท 2,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภัสรา  เขียวทอง นางสาวภัสรา  เขียวทอง เสนอราคาต่ําสุด  92/2562

วัสดุอุปกรณ "การทําชาไทย- ราคาที่เสนอ  2,500.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  2,500.- บาท ลว. 8 พฤษภาคม  2562

ไขมุก"     

7. จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 3,744.- บาท 3,744.- บาท เฉพาะเจาะจง รานไอ-พริ้นท รานไอ-พริ้นท เสนอราคาต่ําสุด  93/2562

จํานวน  8  ผืน ราคาที่เสนอ  3,744.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  3,744.- บาท  ลว. 14 พฤษภาคม 2562

8. จางเหมาทําความสะอาดอาคาร 9,000.- บาท 9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางบุญเรือน  มั่นดี นางบุญเรือน  มั่นดี เสนอราคาต่ําสุด  5/2562

ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 ราคาที่เสนอ  9,000.- บาท ราคาที่ตกลงจาง  9,000.- บาท ลว. 24  ตุลาคม 2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562 

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค

วันที่  1  -  30   พฤษภาคม   พ .ศ.  2562   (1)



ชองที่ (1)

ชองที่ (2)

ชองที่ (3)

ชองที่ (4)

ชองที่ (5)

ชองที่ (6)

ชองที่ (7)

ชองที่ (8)

ชองที่ (9)

ชองที่ (10)

ระบุชื่อของผูที่เขาเสนอราคาในการจัดซื้อหรือจางครั้งนั้นทุกราย พรอมทั้งราคาที่เสนอ

ระบุชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายหรือผูรับจาง พรอมทั้งราคาที่ไดตกลงซื้อหรือจาง

อธิบายแบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

ระบุวันที่ เดือน ป ที่จัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางนั้น

ใหเรียงลําดับตามวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือในการซื้อหรือจาง

ระบุเหตุผลที่คัดเลือกผูขายหรือผูรับจางรายนั้น

ระบุเลขที่ของสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ พรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ทําสัญญาหรือขอตกลงนั้น

ระบุชื่อของงานที่จัดซื้อหรือจาง

ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้น ทั้งหมดถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น

ระบุวงเงินราคากลางของงานซื้อหรือจางในครั้งนั้น

ระบุวิธีการที่จัดซื้อหรือจัดจางในครั้งนั้น
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