
แบบ  สขร.1

ห
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีหรือวันท่ี

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุส ำนักงำน 18 รำยกำร 4,988.00             4,988.00     ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ ควำมรวดเร็ว 119/61
4,988.- บำท 4,988.- บำท และรำคำท่ีเสนอ ลว. 6 ก.ย. 61

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รำยกำร 25,790.00            25,790.00   ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพ 120/61
25,790.- บำท 25,790.- บำท และควำมรวดเร็ว ลว. 4 ก.ย. 61

3 ซ่อมรถยนต์รำชกำร 2,000.00             2,000.00     ซ้ือ อู่พลำยทอง สปอยเลอร์ อู่พลำยทอง สปอยเลอร์ คุณภำพ 121/61
2,000.- บำท 2,000.- บำท และกำรบริกำร ลว. 4 ก.ย. 61

4 หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3,600.00             3,600.00     ซ้ือ บ.เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ำกัด บ.เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จ ำกัด กำรบริกำร 122/61
3,600.- บำท 3,600.- บำท หลังกำรขำย ลว. 4 ก.ย. 61

5 กระดำษพลอตเตอร์ 3,120.00             3,120.00     ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพ 123/61
3,120.- บำท 3,120.- บำท และควำมรวดเร็ว ลว. 5 ก.ย. 61

6 เปล่ียนฟิลม์รถยนต์รำชกำร 3,800.00             3,800.00     จ้ำง ร้ำนซำวด์เมคเกอร์ชัยนำท ร้ำนซำวด์เมคเกอร์ชัยนำท คุณภำพ 124/61
3,800.- บำท 3,800.- บำท และควำมรวดเร็ว  ลว. 6 ก.ย. 61

7 ซ่อมเบำะรถยนต์รำชกำร 7,000.00             7,000.00     จ้ำง ร้ำนเจริญกำรช่ำง ร้ำนเจริญกำรช่ำง คุณภำพ 125/61
7,000.- บำท 7,000.- บำท และกำรบริกำร ลว. 7 ก.ย. 61

8 ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 300.00                300.00       จ้ำง ร้ำนมำรดำคอมพิวเตอร์ ร้ำนมำรดำคอมพิวเตอร์ ควำมรวดเร็ว 126/61
300.- บำท 300.- บำท และรำคำท่ีเสนอ ลว. 7 ก.ย. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท

วันท่ี   30 กันยำยน 2561



แบบ  สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีหรือวันท่ี
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
9 ส ำรวจพ้ืนท่ีทำงอำกำศและ 10,000.00            10,000.00   จ้ำง หจก.คีรอฟ จีโอเมจิก แมท หจก.คีรอฟ จีโอเมจิก แมท รำคำท่ีเสนอ 127/61

จัดท ำแผนท่ี 10,000.- บำท 10,000.- บำท ลว. 11 ก.ย. 61
10 ซ่อมรถยนต์รำชกำร 22,670.00            22,670.00   จ้ำง อู่ช่ำงพร (หน้ำสวนนก) อู่ช่ำงพร (หน้ำสวนนก) คุณภำพและ 128/61

22,670.- บำท 22,670.- บำท กำรบริกำร ลว. 17 ก.ย. 61
11 วัสดุส ำนักงำนและกำรเกษตร 2,479.00             2,479.00     ซ้ือ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ รำคำและ 129/61

2,479.- บำท 2,479.- บำท ควำมสะดวก ลว. 18 ก.ย. 61
12 วัสดุส ำนักงำน 4,080.00             4,080.00     ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ ควำมรวดเร็ว 130/61

4,080.- บำท 4,080.- บำท และรำคำท่ีเสนอ ลว. 18 ก.ย. 61
13 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,630.00             4,630.00     ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพ 131/61

4,630.- บำท 4,630.- บำท และควำมรวดเร็ว ลว. 19 ก.ย. 61
14 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 13,600.00            13,600.00   ซ้ือ หจก.ชัยนำทแสนสุข หจก.ชัยนำทแสนสุข รำคำ 132/61

13,600.- บำท 13,600.- บำท และกำรบริกำร ลว. 19 ก.ย. 61
15 วัสดุกำรเกษตร 2,495.00             2,495.00     ซ้ือ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ รำคำและ 133/61

2,495.- บำท 2,495.- บำท ควำมสะดวก ลว. 24 ก.ย. 61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท

วันท่ี   30 กันยำยน 2561


