
แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุส ำนักงำน 882.00                882.00       ซ้ือ นำยขวัญชัย สิทธิเดช นำยขวัญชัย สิทธิเดช รำคำ  98/2562

882.- บำท 882.- บำท ลว. 2 ส.ค. 62
2 เปล่ียนน้ ำมันเคร่ือง 2,293.55             2,293.55     จ้ำง บริษัทชัยนำทชัยทอง จ ำกัด บริษัทชัยนำทชัยทอง จ ำกัด คุณภำพ  99/2562

รถยนต์รำชกำร 2,293.55 บำท 2,293.55 บำท กำรให้บริกำร ลว. 2 ส.ค. 62
3 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 6,640.00             6,640.00     ซ้ือ ร้ำนโสภณรุ่งเรือง ร้ำนโสภณรุ่งเรือง รำคำ 100/2562

6,640.- บำท 6,640.- บำท ลว. 7 ส.ค. 62
4 วัสดุส ำนักงำน 450.00                450.00       ซ้ือ ร้ำนง่วนจ๊ินย่วน (มำลัย) ร้ำนง่วนจ๊ินย่วน (มำลัย) รำคำ  101/2562

450.- บำท 450.- บำท ลว. 7 ส.ค. 62
5 วัสดุส ำนักงำน 400.00                400.00       ซ้ือ ร้ำนแฟนซีค้ำผ้ำ ร้ำนแฟนซีค้ำผ้ำ รำคำ  102/2562

400.- บำท 400.- บำท ลว. 7 ส.ค. 62
6 เช่ำห้องประชุม 300.00                300.00       จ้ำง สนง.จังหวัดชัยนำท สนง.จังหวัดชัยนำท ควำมสะดวก  103/2562

300.- บำท 300.- บำท และรำคำ ลว. 9 ส.ค. 62
7 วัสดุส ำนักงำน 18,728.00            18,728.00   ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ กำรบริกำร  104/2562

18,728.- บำท 18,728.- บำท และรำคำ ลว. 9 ส.ค. 62
8 ถ่ำยเอกสำรพร้อมจัดท ำ 9,000.00             9,000.00     จ้ำง ร้ำนสุวรรณอักษร ร้ำนสุวรรณอักษร คุณภำพและ  105/2562

รูปเล่ม 9,000.- บำท 9,000.- บำท กำรบริกำร ลว. 13 ส.ค. 62
9 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 2,500.00             2,500.00     ซ้ือ ร้ำน ป.ม่ันคงแบตเตอร่ี จ ำกัด ร้ำน ป.ม่ันคงแบตเตอร่ี จ ำกัด คุณภำพและ  106/2562

2,500.- บำท 2,500.- บำท รำคำ ลว. 15 ส.ค. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท

วันท่ี   31 สิงหำคม 2562



แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
10 วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,540.00            27,540.00   ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ  107/2562

27,540.- บำท 27,540.- บำท กำรบริกำร ลว. 19 ส.ค. 62
11 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000.00             2,000.00     ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ  108/2562

 2,000.- บำท  2,000.- บำท กำรบริกำร  ลว. 19 ส.ค. 62
12 รถรำชกำร 19,580.00            19,580.00   จ้ำง นำยอ ำพร  คล้ำยจินดำ นำยอ ำพร  คล้ำยจินดำ คุณภำพและ  109/2562

ทะเบียน บ 2073 ชัยนำท 19,580.- บำท 19,580.- บำท กำรบริกำร  ลว. 19 ส.ค. 62
13 วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,540.00            27,540.00   ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ  110/2562

27,540.- บำท 27,540.- บำท กำรบริกำร ลว. 20 ส.ค. 62
14 วัสดุไฟฟ้ำ 4,066.00             4,066.00     ซ้ือ ร้ำนเจริญวิศวะ ร้ำนเจริญวิศวะ รำคำ  111/2562

4,066.- บำท 4,066.- บำท ลว. 20 ส.ค. 62
15 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 35,050.00            35,050.00   จ้ำง หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ  112/2562

35,050.- บำท 35,050.- บำท กำรบริกำร ลว. 22 ส.ค. 62
16 ตกแต่ง บ ำรุงรักษำ 3,500.00             3,500.00     จ้ำง ร้ำนสวมไม้ประดับภูธร ร้ำนสวมไม้ประดับภูธร คุณภำพและ  113/2562

และปรับปรุงภูมิทัศน์ 3,500.- บำท 3,500.- บำท กำรบริกำร ลว. 23 ส.ค. 62
17 วัสดุส ำนักงำน 3,000.00             3,000.00     ซ้ือ ร้ำนสมหวังเฟอร์นิเจอร์ ร้ำนสมหวังเฟอร์นิเจอร์ คุณภำพ   114/2562

3,000.- บำท 3,000.- บำท ลว. 28 ส.ค. 62

วันท่ี   31 สิงหำคม 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท


