
แบบ  สขร.1

ห
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีหรือวันท่ี

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ป้ำยประชำสัมพันธ์ 9,630.00             9,630.00     จ้ำง ร้ำนบีบีอินเมจดีไซส์ ร้ำนบีบีอินเมจดีไซส์ กำรออกแบบ 103/61
9,630.- บำท 9,630.- บำท และกำรบริกำร ลว. 6 ส.ค. 61

2 ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 600.00                600.00       จ้ำง หจก.ทรัพย์สมบูรณ์กำรพิมพ์ หจก.ทรัพย์สมบูรณ์กำรพิมพ์ คุณภำพ 104/61
600.- บำท 600.- บำท และกำรบริกำร ลว. 7 ส.ค. 61

3 วัสดุส ำนักงำน 1,100.00             1,100.00     ซ้ือ ร้ำนแฟนซีค้ำผ้ำ ร้ำนแฟนซีค้ำผ้ำ รำคำ 105/61
1,100.- บำท 1,100.- บำท และควำมรวดเร็ว ลว. 7 ส.ค. 61

4 วัสดุไฟฟ้ำ 1,070.00             1,070.00     ซ้ือ ร้ำนเจริญวิศวะ ร้ำนเจริญวิศวะ รำคำ 106/61
1,070.- บำท 1,070.- บำท ลว. 7 ส.ค. 61

5 เช่ำห้องประชุม 6,000.00             6,000.00     จ้ำง ส ำนักงำนจังหวัดชัยนำท ส ำนักงำนจังหวัดชัยนำท ควำมสะดวก 107/61
6,000.- บำท 6,000.- บำท และรำคำ ลว. 7 ส.ค. 61

6 108/61

7 วัสดุส ำนักงำน 4,500.00             4,500.00     ซ้ือ หจก. เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก. เจ เอส คอมพิวเตอร์ รำคำ ลว. 16 ส.ค. 61
4,500.- บำท 4,500.- บำท และควำมรวดเร็ว 109/61

8 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,800.00             1,800.00     จ้ำง หจก. เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก. เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพ ลว. 17 ส.ค. 61
1,800.- บำท 1,800.- บำท และควำมรวดเร็ว 110/61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท

วันท่ี   31 สิงหำคม 2561
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีหรือวันท่ี
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000.00             8,000.00     ซ้ือ หจก. เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก. เจ เอส คอมพิวเตอร์ รำคำ ลว. 14 ส.ค. 61

8,000.- บำท 8,000.- บำท และควำมรวดเร็ว 111/61
10 ซ่อมเคร่ืองส ำรองไฟ 5,950.00             5,950.00     จ้ำง หจก. เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก. เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพ ลว. 24 ส.ค. 61

5,950.- บำท 5,950.- บำท และควำมรวดเร็ว 112/61
11 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 11,850.00            11,850.00   จ้ำง หจก. เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก. เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพ ลว. 24 ส.ค. 61

11,850.- บำท 11,850.- บำท และควำมรวดเร็ว 113/61
12 ซ่อมแซมและปรับปรุง 4,500.00             4,500.00     จ้ำง ร้ำนสวนไม้ประดับภูธร ร้ำนสวนไม้ประดับภูธร คุณภำพ ลว. 24 ส.ค. 61

ภูมิทัศน์ฯ 4,500.- บำท 4,500.- บำท และกำรให้บริกำร 114/61
13 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 24,800.00            24,800.00   ซ้ือ ร้ำนจิตใจคำร์เซนเตอร์ ร้ำนจิตใจคำร์เซนเตอร์ กำรรับประกัน ลว. 25 ส.ค. 61

24,800.- บำท 24,800.- บำท และคุณภำพ 115/61
14 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,500.00            11,500.00   ซ้ือ หจก.ชัยนำทแสนสุข หจก.ชัยนำทแสนสุข รำคำ ลว. 28 ส.ค. 61

11,500.- บำท 11,500.- บำท และกำรบริกำร 116/61
15 วัสดุกำรเกษตร 13,850.00            13,850.00   ซ้ือ ร้ำนสวนไม้ประดับภูธร ร้ำนสวนไม้ประดับภูธร คุณภำพ ลว. 30 ส.ค. 61

13,850.- บำท 13,850.- บำท และกำรให้บริกำร 117/61
16 ซ่อมรถยนต์รำชกำร 7,250.00             7,250.00     จ้ำง ร้ำนจิตใจคำร์เซนเตอร์ ร้ำนจิตใจคำร์เซนเตอร์ กำรรับประกัน ลว. 30 ส.ค. 61

7,250.- บำท 7,250.- บำท และคุณภำพ 118/61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท
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