
แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,500.00             4,500.00     ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ 84/2562

4,500.- บำท 4,500.- บำท กำรบริกำร ลว. 2 ก.ค. 62
2 วัสดุส ำนักงำน 12,711.00            12,711.00   ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ รำคำและ 85/2562

12,711.- บำท 12,711.- บำท กำรบริกำร ลว. 4 ก.ค. 62
3 ยกเลิกรำยกำร 86/2562

ลว. 4 ก.ค. 62
4 ถ่ำยเอกสำรพร้อมจัดท ำ 26,250.00            26,250.00   จ้ำง ร้ำนสุวรรณอักษร ร้ำนสุวรรณอักษร คุณภำพและ 87/2562

รูปเล่ม 26,250.- บำท 26,250.- บำท ควำมรวดเร็ว ลว. 5 ก.ค. 62
5 จัดสถำนท่ีส ำหรับประดับ 7,000.00             7,000.00     จ้ำง ร้ำนสมหวังเฟอร์นิเจอร์ ร้ำนสมหวังเฟอร์นิเจอร์ รูปแบบและ 88/2562

พระบรมฉำยำลักษณ์ฯ 7,000.- บำท 7,000.- บำท คุณภำพ  ลว. 9 ก.ค. 62
6 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 406.60                406.60       ซ้ือ หจก.ใหญ่ยนต์ หจก.ใหญ่ยนต์ กำรบริกำร 89/2562

406.60 บำท 406.60 บำท ลว. 11 ก.ค. 62
7 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 600.00                600.00       จ้ำง หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ 90/2562

600.- บำท 600.- บำท กำรบริกำร ลว. 15 ก.ค. 62
8 ป้ำยไวนิล 882.00                882.00       จ้ำง หจก.ทูแฮนด์ ลอฟ หจก.ทูแฮนด์ ลอฟ คุณภำพและ 91/2562

882.- บำท 882.- บำท รูปแบบ ลว. 18 ก.ค. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท

วันท่ี   31 กรกฎำคม 2562



แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,950.00            12,950.00   ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ 92/2562

12,950.- บำท 12,950.- บำท กำรบริกำร ลว. 19 ก.ค. 62
10 วัสดุส ำนักงำน 11,460.00            11,460.00   ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ 93/2562

11,460.- บำท 11,460.- บำท กำรบริกำร ลว. 30 ก.ค. 62
11 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,800.00            11,800.00   ซ้ือ หจก.ชัยนำทแสนสุข หจก.ชัยนำทแสนสุข รำคำและ 94/2562

11,800.- บำท 11,800.- บำท กำรบริกำร ลว. 30 ก.ค. 62
12 ตรำยำงข้อควำม 1,730.00             1,730.00     จ้ำง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรพิมพ์ ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรพิมพ์ คุณภำพและ 95/2562

1,730.- บำท 1,730.- บำท ควำมรวดเร็ว ลว. 30 ก.ค. 62
13 วัสดุงำนบ้ำน 698.00                698.00       ซ้ือ บ.โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด บ.โกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด รำคำ  96/2562

698.- บำท 698.- บำท ลว. 30 ก.ค. 62

วันท่ี   31 กรกฎำคม 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท


