
แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 350.00                350.00       จ้ำง ร้ำนมำรดำคอมพิวเตอร์ ร้ำนมำรดำคอมพิวเตอร์ กำรบริกำร 39/2562

350.- บำท 350.- บำท และควำมรวดเร็ว ลว. 6 มี.ค. 62
2 หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3,600.00             3,600.00     ซ้ือ บ. FMA กรุ๊ป จ ำกัด บ. FMA กรุ๊ป จ ำกัด คุณภำพและ 40/2562

โตชิบำ 3,600.- บำท 3,600.- บำท กำรบริกำร ลว. 6 มี.ค. 62
3 ป้ำยไวนิล 450.00                450.00       จ้ำง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรพิมพ์ ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรพิมพ์ คุณภำพและ 41/2562

450.- บำท 450.- บำท กำรบริกำร ลว. 11 มี.ค. 62
4 เช่ำห้องประชุม 360.00                360.00       จ้ำง ส ำนักงำนจังหวัดชัยนำท ส ำนักงำนจังหวัดชัยนำท กำรบริกำร 42/2562

360.- บำท 360.- บำท และควำมสะดวก ลว. 11 มี.ค. 62
5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,840.00             7,840.00     ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ รำคำและ 43/2562

7,840.- บำท 7,840.- บำท กำรบริกำร ลว. 11 มี.ค. 62
6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,540.00            27,540.00   ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ รำคำและ 44/2562

27,540.- บำท 27,540.- บำท กำรบริกำร ลว. 11 มี.ค. 62
7 จ้ำงเหมำบริกำร 19,800.00            19,800.00   จ้ำง น.ส.ชนัญญำ โตเทศ น.ส.ชนัญญำ โตเทศ คุณภำพงำน 45/2562

19,800.- บำท 19,800.- บำท ลว. 11 มี.ค. 62
8 จ้ำงเหมำบริกำร 20,000.00            20,000.00   จ้ำง น.ส.วันวิสำ ศรีชำเนตร น.ส.วันวิสำ ศรีชำเนตร คุณภำพงำน 46/2562

20,000.- บำท 20,000.- บำท ลว. 12 มี.ค. 62
9 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 104,750.00          104,750.00  ซ้ือ หจก.ชัยนำท แสนสุข หจก.ชัยนำท แสนสุข รำคำและ 47/2562

104,750.- บำท 104,750.- บำท กำรบริกำร ลว. 13 มี.ค. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท

วันท่ี   30  เดือนมีนำคม  พ.ศ. 2562



แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
10 จ้ำงเหมำบริกำร 36,000.00            36,000.00   จ้ำง นำยไวภพ จันทร์ทิม นำยไวภพ จันทร์ทิม คุณภำพงำน 48/2562

36,000.- บำท 36,000.- บำท ลว. 19 มี.ค. 62
11 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 3,500.00             3,500.00     จ้ำง นำยปัญจพล  ปำนเจริญ นำยปัญจพล  ปำนเจริญ คุณภำพและ 49/2562

3,500.- บำท 3,500.- บำท กำรบริกำร ลว. 19 มี.ค. 62
12 ประกันภัยรถยนต์รำชกำร 4,902.92             4,902.92     จ้ำง บ.ไทยประกันภัย จ ำกัด บ.ไทยประกันภัย จ ำกัด กำรบริกำร 50/2562

4,902.92 บำท 4,902.92 บำท ลว. 20 มี.ค. 62
13 วัสดุกำรเกษตร (เชือก) 4,900.00             4,900.00     ซ้ือ ร้ำนรัตนชัย ร้ำนรัตนชัย คุณภำพและ 51/2562

4,900.- บำท 4,900.- บำท รำคำ ลว. 20 มี.ค. 62
14 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 3,800.00             3,800.00     ซ้ือ ร้ำนอุบลยำนยนต์ ร้ำนอุบลยำนยนต์ รำคำสินค้ำ 52/2562

(แบตเตอร่ีรถยนต์) 3,800.- บำท 3,800.- บำท ลว. 20 มี.ค. 62
15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,190.00             2,190.00     ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ 53/2562

2,190.- บำท 2,190.- บำท กำรบริกำร ลว. 22 มี.ค. 62
16 วัสดุงำนบ้ำน 1084.00 1084.00 ซ้ือ บ.โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด บ.โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด รำคำสินค้ำ 54/2562

1,084.- บำท 1,084.- บำท ลว. 22 มี.ค. 62
17 วัสดุกำรเกษตร (เชือก) 4,900.00             4,900.00     ซ้ือ ร้ำนรัตนชัย ร้ำนรัตนชัย คุณภำพและ 55/2562

4,900.- บำท 4,900.- บำท รำคำ ลว. 25 มี.ค. 62
18 วัสดุเชือเพลิงและหล่อล่ืน 9,500.00             9,500.00     ซ้ือ หจก.ชัยนำทแสนสุข หจก.ชัยนำทแสนสุข รำคำและ 56/2562

9,500.- บำท 9,500.- บำท กำรบริกำร ลว. 28 มี.ค. 62

วันท่ี   30  มีนำคม  2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท


