
แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ท ำป้ำยไวนิล 1,400.00             1,400.00     จ้ำง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรพิมพ์ ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรพิมพ์ คุณภำพและ 62/2562

1,400.- บำท 1,400.- บำท ควำมรวดเร็ว ลว. 2 พ.ค. 62
2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,485.00             5,485.00     ซ้ือ หจก. เจเอส คอมพิวเตอร์ หจก. เจเอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ 63/2562

5,485.- บำท 5,485.- บำท กำรบริกำร ลว. 3 พ.ค. 62
3 วัสดุส ำนักงำน 4,500.00             4,500.00     ซ้ือ หจก. เจเอส คอมพิวเตอร์ หจก. เจเอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ 64/2562

4,500.- บำท 4,500.- บำท กำรบริกำร ลว. 7 พ.ค. 62
4 พำนดอกไม้และกรวยดอกไม้ 1,800.00             1,800.00     จ้ำง ร้ำนดอกไม้พวงเพ็ชร ร้ำนดอกไม้พวงเพ็ชร ควำมรวดเร็ว 65/2562

1,800.- บำท 1,800.- บำท และรำคำ ลว. 7 พ.ค. 62
5 ซ่อมรถยนต์รำชกำร 5,380.00             5,380.00     จ้ำง นำยอ ำพร คล้ำยจวน นำยอ ำพร คล้ำยจวน คุณภำพและรำคำ 66/2562

5,380.- บำท 5,380.- บำท ลว. 10 พ.ค. 62
6 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,150.00             2,150.00     จ้ำง หจก. เจเอส คอมพิวเตอร์ หจก. เจเอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ 67/2562

2,150.- บำท 2,150.- บำท กำรบริกำร ลว. 10 พ.ค. 62
7 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 963.00                963.00       จ้ำง บ. เมเจอร์ แอร์ จ ำกัด บ. เมเจอร์ แอร์ จ ำกัด คุณภำพและ 68/2562

963.- บำท 963.- บำท ควำมรวดเร็ว ลว. 15 พ.ค. 62
8 วัสดุส ำนักงำน 4,876.00             4,876.00     ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ รำคำและ 69/2562

4,876.- บำท 4,876.- บำท กำรบริกำร ลว. 15 พ.ค. 62
9 วัสดุส ำนักงำน 4,875.00             4,875.00     ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ รำคำและ 70/2562

4,875.- บำท 4,875.- บำท กำรบริกำร ลว. 15 พ.ค. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีหรือวันท่ี
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ของสัญญำหรือข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
9 เช่ำห้องประชุม 360.00                360.00       จ้ำง ส ำนักงำนจังหวัดชัยนำท ส ำนักงำนจังหวัดชัยนำท ควำมสะดวก 71/2562

360.- บำท 360.- บำท และรำคำ ลว. 16 พ.ค. 62
10 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,300.00             5,300.00     ซ้ือ หจก. เจเอส คอมพิวเตอร์ หจก. เจเอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ 72/2562

5,300.- บำท 5,300.- บำท กำรบริกำร ลว. 21 พ.ค. 62
11 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,605.00             1,605.00     จ้ำง บ. เมเจอร์ แอร์ จ ำกัด บ. เมเจอร์ แอร์ จ ำกัด คุณภำพและ 73/2562

1,605.- บำท 1,605.- บำท ควำมรวดเร็ว ลว. 22 พ.ค. 62
12 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,420.00             7,420.00     ซ้ือ หจก.ชัยนำทแสนสุข หจก.ชัยนำทแสนสุข รำคำและ 74/2562

7,420.- บำท 7,420.- บำท กำรบริกำร ลว. 30 พ.ค. 62
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