แบบ สขร 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือนตุลาคม 2564
สํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 30 ตุลาคม 2564
ลําดับที่

รายการจัดซื้อจัดจาง

1

คาน้ําดื่ม

2

จางพนักงานขับรถยนต

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ : -ไมม-ี

วงเงินที่จัดซื้อจัดจาง

1,500.00
108,000.00

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หางหุนสวนจํากัด บุญปรีชา/ หางหุนสวนจํากัด บุญปรีชา/
1,500.00 บาท
1,500.00 บาท
108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเศรษฐศักดิ์ ศาสตราศึก/ นายเศรษฐศักดิ์ ศาสตราศึก/
108,000.00 บาท
108,000.00 บาท
1,500.00 เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีความสะดวก รวดเร็ว/
นบ 0003/2 ลว 1 ต.ค. 64
ราคาตามทองตลาด
วงเงินไมเกินที่กําหนดใน นบ 0003/4 ลว 18 ต.ค. 64
กฎกระทรวง/พิจารณาเกณฑ
ราคา

แบบ สขร 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
สํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ลําดับที่

รายการจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจาง

1

คาน้ําดื่ม

1,500.00

2

กลองติดรถยนต

2,990.00

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ : -ไมม-ี

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

หางหุนสวนจํากัด บุญปรีชา/
1,500.00 บาท
บริษัท แอสตัน อินเตอรเนชั่นแนล
2,990.00 เฉพาะเจาะจง
จํากัด/ 2,990.00 บาท
1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
หางหุนสวนจํากัด บุญปรีชา/
1,500.00 บาท
บริษัท แอสตัน อินเตอรเนชั่น
แนล จํากัด/ 2,990.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีความสะดวก รวดเร็ว/
นบ 0003/7 ลว 1 พ.ย.64
ราคาตามทองตลาด
มีความสะดวก รวดเร็ว/
นบ 0003/8 ลว 25 พ.ย.64
ราคาตามทองตลาด

แบบ สขร 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือนธันวาคม 2564
สํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ลําดับที่

1
2
3

รายการจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจาง

คาน้ําดื่ม

1,500.00

น้ํามันเชื้อเพลิง

1,000.00

น้ํามันเชื้อเพลิง

1,000.00

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ : -ไมม-ี

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

1,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บุญปรีชา/
1,500.00 บาท
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาวอนันตศักดิ์
จํากัด/1,000.00 บาท
1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน ออโต กรุป จํากัด/
1,000.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
หางหุนสวนจํากัด บุญปรีชา/
1,500.00 บาท
บริษัท ดาวอนันตศักดิ์ จํากัด/
1,000.00 บาท
บริษัท กรีน ออโต กรุป จํากัด/
1,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีความสะดวก รวดเร็ว/ราคาตาม
นบ 0003/10 ลว 1 ธ.ค. 64
ทองตลาด
วงเงินไมเกินที่กําหนดใน
นบ 0003/12 ลว 7 ธ.ค. 64
กฎกระทรวง/พิจารณาเกณฑราคา
วงเงินไมเกินที่กําหนดใน
กฎกระทรวง/พิจารณาเกณฑราคา นบ 0003/14 ลว 17 ธ.ค. 64

แบบ สขร 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือนมกราคม 2565
สํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 31 มกราคม 2565
ลําดับที่

1

รายการจัดซื้อจัดจาง

คาน้ําดื่ม

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ : -ไมม-ี

วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจาง
1,500.00

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
หางหุนสวนจํากัด บุญปรีชา/
1,500.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
หางหุนสวนจํากัด บุญปรีชา/
1,500.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีความสะดวก รวดเร็ว/
นบ 0003/16 ลว 4 ม.ค. 65
ราคาตามทองตลาด

แบบ สขร 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือนกุมภาพันธ 2565
สํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565
ลําดับที่

รายการจัดซื้อจัดจาง

1

คาน้ําดื่ม

2

คาบํารุงรักษาและซอม
เครื่องปรับอากาศ จํานวน 5 เครื่อง

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ : -ไมม-ี

วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจาง
1,500.00
14,700.00

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
หางหุนสวนจํากัด บุญปรีชา/
1,500.00 บาท

14,700.00 เฉพาะเจาะจง เจพีเอ็น แอร/14,700.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ลงซื้อหรือจาง
หางหุนสวนจํากัด บุญปรีชา/
1,500.00 บาท
เจพีเอ็น แอร/14,700.00 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีความสะดวก รวดเร็ว/
นบ 0003/18 ลว 1 ก.พ. 65
ราคาตามทองตลาด
มีความสะดวก รวดเร็ว/
นบ 0003/20 ลว 10 ก.พ.65
ราคาตามทองตลาด

แบบ สขร 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือนมีนาคม 2565
สํานักงานคลังจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 31 มีนาคม 2565
ลําดับที่

1

รายการจัดซื้อจัดจาง

คาน้ําดื่ม

วงเงินที่จัดซื้อ
จัดจาง
1,500.00

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อจัดจาง

1,500.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
หางหุนสวนจํากัด บุญปรีชา/
1,500.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
หางหุนสวนจํากัด บุญปรีชา/
1,500.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

มีความสะดวก รวดเร็ว/ราคา
นบ 0003/22 ลว 1 มี.ค. 65
ตามทองตลาด

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2564
สานักงานจังหวัดนนทบุรี (งบจังหวัด)
วันที่ 30 ตุลาคม 2564
ลำดับที่

รำยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินที่
จัดซือ้ จัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีจัดซือ้ จัดจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

แบบ สขร. 1

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

เหตุที่คัดเลือกโดยสรุป

1

จ้ำงเหมำบุคลำกร

180,000.00 180,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำยสถำพร แซ่จัง/ 180,000.00 บำท

นำยสถำพร แซ่จัง/ 180,000.00 บำท

จ้ำงต่อเนือ่ ง/ พิจำรณำเกณฑ์รำคำ

2

จ้ำงเหมำบุคลำกร

180,000.00 180,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวเมธำ นิม่ นวล/ 180,000.00 บำท

นำงสำวเมธำ นิม่ นวล/ 180,000.00 บำท

จ้ำงต่อเนือ่ ง/ พิจำรณำเกณฑ์รำคำ

3

จ้ำงเหมำบุคลำกร

180,000.00 180,000.00 เฉพำะเจำะจง

จ้ำงเหมำบุคลำกร

180,000.00 180,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำวกมลนัทธ์ มกรำภิรมย์/
180,000.00 บำท
นำงสำวภัสรำ บุญโกมุด / 180,000.00 บำท

จ้ำงต่อเนือ่ ง/ พิจำรณำเกณฑ์รำคำ

4

นำงสำวกมลนัทธ์ มกรำภิรมย์/
180,000.00 บำท
นำงสำวภัสรำ บุญโกมุด/ 180,000.00 บำท

5

จ้ำงเหมำบุคลำกร

180,000.00 180,000.00 เฉพำะเจำะจง

จ้ำงเหมำบุคลำกร

159,420.00 159,420.00 เฉพำะเจำะจง

7

จ้ำงเหมำบุคลำกร

108,000.00 108,000.00 เฉพำะเจำะจง

นำงสำววสิษฐำ รอดช้ำงเผือก/
180,000 .00บำท
นำงสำวปวีณ์นชุ ชลวิจำรณ์/
159,420.00 บำท
นำงสุพจน์ บุญมำเลิศ / 108,000.00 บำท

จ้ำงต่อเนือ่ ง/ พิจำรณำเกณฑ์รำคำ

6

นำงสำววสิษฐำ รอดช้ำงเผือก/
180,000 .00บำท
นำงสำวปวีณ์นชุ ชลวิจำรณ์/
159,420.00 บำท
นำงสุพจน์ บุญมำเลิศ / 108,000.00 บำท

8

ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน ต.ค. 64

19,969.95

19,969.95 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนมิสเตอร์เปเปอร์/ 19,969.95 บำท

ร้ำนมิสเตอร์เปเปอร์/ 19,969.95 บำท

9

ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจำเดือน พ.ย. 64

46,080.00

46,080.00 เฉพำะเจำะจง

10

ค่ำบริกำรระบบประชุมทำงไกล TOT V-Cube
Confernce จำนวน 12 เดือน

96,300.00

96,300.00 เฉพำะเจำะจง

จ้ำงต่อเนือ่ ง/ พิจำรณำเกณฑ์รำคำ

จ้ำงต่อเนือ่ ง/ พิจำรณำเกณฑ์รำคำ
จ้ำงต่อเนือ่ ง/ พิจำรณำเกณฑ์รำคำ

วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ
บริษทั ดำวอนันต์ศักดิ์ จำกัด / 46,080.00 บำท บริษทั ดำวอนันต์ศักดิ์ จำกัด / 46,080.00 บำท วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ
บริษทั โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)/
บริษทั โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด (มหำชน)/
วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
96,300.00 บำท
96,300.00 บำท
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือ
จ้ำง
สัญญำเลขที่ 3/2565
ลว. 11 ต.ค. 64
สัญญำเลขที่ 4/2565
ลว. 11 ต.ค. 64
สัญญำเลขที่ 5/2565
ลว. 11 ต.ค. 64
สัญญำเลขที่ 6/2565
ลว. 11 ต.ค. 64
สัญญำเลขที่ 7/2565
ลว. 11 ต.ค. 64
สัญญำเลขที่ 8/2565
ลว. 11 ต.ค. 64
สัญญำเลขที่ 9/2565
ลว. 11 ต.ค. 64
ใบสัง่ จ้ำงเลขที่ 11/2565
ลว. 11 ต.ค. 64
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 16/2565
ลว. 11 ต.ค. 64
ใบสัง่ จ้ำงเลขที่ 12/2565
ลว. 18 ต.ค. 64

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
สานักงานจังหวัดนนทบุรี (งบจังหวัด)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ลำดับที่

รำยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินที่
จัดซือ้ จัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีจัดซือ้ จัดจ้ำง

1

ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจำเดือน ต.ค. 64

55,174.00

55,174.00 เฉพำะเจำะจง

2

ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน พ.ย. 64

27,650.70

27,650.70 เฉพำะเจำะจง

3

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงำน
จำนวน 17 รำยกำร

99,471.00

99,471.00 เฉพำะเจำะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

เหตุที่คัดเลือกโดยสรุป

บริษทั ดำวอนันต์ศักดิ์ จำกัด / 55,174.00 บำท บริษทั ดำวอนันต์ศักดิ์ จำกัด / 55,174.00 บำท วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ
ร้ำนมิสเตอร์เปเปอร์/ 27,650.70 บำท
ร้ำนมิสเตอร์เปเปอร์/ 27,650.70 บำท
วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ
ร้ำนทิพย์สมพร/ 99,471.00 บำท
ร้ำนทิพย์สมพร/ 99,471.00 บำท
วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือ
จ้ำง
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 10/2565
ลว. 1 พ.ย. 64
ใบสัง่ จ้ำงเลขที่ 17/2565
ลว. 1 พ.ย. 64
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 18/2565
ลว. 4 พ.ย. 64

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2564
สานักงานจังหวัดนนทบุรี (งบจังหวัด)
วันที่ 30 ธันวาคม 2564
ลำดับที่

รำยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินที่
จัดซือ้ จัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีจัดซือ้ จัดจ้ำง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

แบบ สขร. 1

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง

1

ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจำเดือน ธ.ค. 64

58,930.00

58,930.00 เฉพำะเจำะจง

บริษทั ดำวอนันต์ศักดิ์ จำกัด / 58,930.00 บำท บริษทั ดำวอนันต์ศักดิ์ จำกัด / 58,930 บำท

2

ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน ธ.ค. 64

33,787.60

33,787.60 เฉพำะเจำะจง

ร้ำนมิสเตอร์เปเปอร์/ 33,797.60 บำท

ร้ำนมิสเตอร์เปเปอร์/ 33,797.60 บำท

3

ค่ำจ้ำงเหมำรถโดยสำร จำนวน 6 คัน

52,000.00

31,200.00 เฉพำะเจำะจง

บริษทั สันธิญำ เกำะยำวใหญ่ รีสอร์ท
แอนด์ สปำ จำกัด/ 31,200.00 บำท

บริษทั สันธิญำ เกำะยำวใหญ่ รีสอร์ท
แอนด์ สปำ จำกัด/ 31,200.00 บำท

เหตุที่คัดเลือกโดยสรุป

วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ
วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ
วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือ
จ้ำง
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 24/2565
ลว. 1 ธ.ค. 64
ใบสัง่ จ้ำงเลขที่ 25/2565
ลว. 1 ธ.ค. 64
หนังสือเลขที่ 29/2565
ลว. 7 ธ.ค. 64

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2565
สานักงานจังหวัดนนทบุรี (งบจังหวัด)
วันที่ 31 มกราคม 2565
ลำดับที่

รำยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินที่
จัดซือ้ จัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีจัดซือ้ จัดจ้ำง

1

ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน ม.ค. 65

26,731.10

26,731.10 เฉพำะเจำะจง

2

ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจำเดือน ม.ค. 65

53,390.00

53,390.00 เฉพำะเจำะจง

3

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงำน
จำนวน 20 รำยกำร

99,921.00

99,921.00 เฉพำะเจำะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ร้ำนมิสเตอร์เปเปอร์/ 26,731.10 บำท

แบบ สขร. 1

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้ำนมิสเตอร์เปเปอร์/ 26,731.10 บำท

เหตุที่คัดเลือกโดยสรุป

วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ
บริษทั ดำวอนันต์ศักดิ์ จำกัด / 53,390.00 บำท บริษทั ดำวอนันต์ศักดิ์ จำกัด / 53,390.00 บำท วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ
ร้ำนทิพย์สมพร/ 99,921.00 บำท
ร้ำนทิพย์สมพร/ 99,921.00 บำท
วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือ
จ้ำง
ใบสัง่ จ้ำงเลขที่ 35/2565
ลว. 4 ม.ค. 65
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 34/2565
ลว. 4 ม.ค. 65
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 38/2565
ลว. 5 ม.ค. 65

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
สานักงานจังหวัดนนทบุรี (งบจังหวัด)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับที่

รำยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง

วงเงินที่
จัดซือ้ จัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีจัดซือ้ จัดจ้ำง

1

ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน ก.พ. 65

16,552.80

16,552.80 เฉพำะเจำะจง

2

ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจำเดือน ก.พ. 65

51,410.00

51,410.00 เฉพำะเจำะจง

รำยชือ่ ผูเ้ สนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ร้ำนมิสเตอร์เปเปอร์/ 16,552.80 บำท

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ำง
ร้ำนมิสเตอร์เปเปอร์/ 16,552.80 บำท

แบบ สขร. 1

เหตุที่คัดเลือกโดยสรุป

วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ
บริษทั ดำวอนันต์ศักดิ์ จำกัด / 51,410.00 บำท บริษทั ดำวอนันต์ศักดิ์ จำกัด / 51,410.00 บำท วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซือ้ หรือ
จ้ำง
ใบสัง่ จ้ำงเลขที่ 42/2565
ลว. 1 ก.พ. 65

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2565
สานักงานจังหวัดนนทบุรี (งบจังหวัด)
วันที่ 31 มีนาคม 2565
ลำดับที่

1
2
3

รำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่
จัดซื้อจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธจี ดั ซื้อจัดจ้ำง

ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประจำเดือน มี.ค. 65
ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร ประจำเดือน มี.ค. 65

51,779.60

51,779.60 เฉพำะเจำะจง

24,647.70

24,647.70 เฉพำะเจำะจง

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์และวัดสุสำนักงำน
จำนวน 20 รำยกำร

99,673.00

99,673.00 เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

แบบ สขร. 1

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุที่คัดเลือกโดยสรุป

บริษัท ดำวอนันต์ศักดิ์ จำกัด/ 51,779.60 บำท บริษัท ดำวอนันต์ศักดิ์ จำกัด/ 51,779.60 บำท วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ
วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
ร้ำนมิสเตอร์เปเปอร์/ 24,647.70 บำท
ร้ำนมิสเตอร์เปเปอร์/ 24,647.70 บำท
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ
วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง/
ร้ำนทิพย์สมพร/ 99,673.00 บำท
ร้ำนทิพย์สมพร/ 99,673.00 บำท
พิจำรณำเกณฑ์รำคำ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ
จ้ำง
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 47/2565
ลว. 1 มี.ค. 65
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 48/2565
ลว. 1 มี.ค. 65
ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2565
ลว. 7 มี.ค. 65

