
แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุงำนบ้ำน 1,980.00             1,980.00     ซ้ือ บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน รำคำ 115/2562

1,980.- บำท 1,980.- บำท ลว. 3 ก.ย. 62
2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,000.00             4,000.00     ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ 116/2562

4,000.- บำท 4,000.- บำท กำรบริกำร ลว. 5 ก.ย. 62
3 วัสดุส ำนักงำน 1,842.00             1,842.00     ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ กำรบริกำร 117/2562

1,842.- บำท 1,842.- บำท และรำคำ ลว. 5 ก.ย. 62
4 วัสดุส ำนักงำน 346.00                346.00       ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ กำรบริกำร 118/2562

346.- บำท 346.- บำท และรำคำ ลว. 5 ก.ย. 62
5 วัสดุส ำนักงำน 950.00                950.00       จ้ำง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรพิมพ์ ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรพิมพ์ คุณภำพและ 119/2562

950.- บำท 950.- บำท รำคำ ลว. 5 ก.ย. 62
7 วัสดุไฟฟ้ำ 790.00                790.00       ซ้ือ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จก. บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จก. คุณภำพและ 120/2562

790.- บำท 790.- บำท รำคำ ลว. 5 ก.ย. 62
8 ส ำรวจพ้ืนท่ีด้วยอำศยำน 35,000.00            35,000.00   จ้ำง ส.อ.วรชล ฟักขำว ส.อ.วรชล ฟักขำว คุณภำพและ 121/2562

ไร้คนขับ 35,000.- บำท 35,000.- บำท รำคำ ลว. 6 ก.ย. 62
9 ถ่ำยเอกสำรและจัดท ำ 28,000.00            28,000.00   จ้ำง ร้ำนสุวรรณอักษร ร้ำนสุวรรณอักษร คุณภำพและ 122/2562

รูปเล่มเอกสำร 28,000.- บำท 28,000.- บำท ควำมรวดเร็ว ลว. 6 ก.ย. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท

วันท่ี   30 กันยำยน 2562



แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
10 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 12,830.00            12,830.00   จ้ำง หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ 123/2562

12,830.- บำท 12,830.- บำท กำรบริกำร ลว. 6 ก.ย. 62
11 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,550.00             1,550.00     จ้ำง หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ 124/2562

1,550.- บำท 1,550.- บำท กำรบริกำร ลว. 6 ก.ย. 62
12 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,750.00             6,750.00     ซ้ือ หจก.ชัยนำทแสนสุข หจก.ชัยนำทแสนสุข รำคำและ 125/2562

กำรบริกำร ลว. 9 ก.ย. 62
13 วัสดุส ำนักงำน 9,012.00             9,012.00     ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ กำรบริกำร 126/2562

9,012.- บำท 9,012.- บำท และรำคำ ลว. 9 ก.ย. 62
14 วัสดุไฟฟ้ำ 1,160.00             1,160.00     ซ้ือ ร้ำนมำรดำคอมพิวเตอร์ ร้ำนมำรดำคอมพิวเตอร์ ควำมรวดเร็ว 127/2562

1,160.- บำท 1,160.- บำท และกำรบริกำร ลว. 10 ก.ย. 62
15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,645.00             4,645.00     ซ้ือ ร้ำนมำรดำคอมพิวเตอร์ ร้ำนมำรดำคอมพิวเตอร์ ควำมรวดเร็ว 128/2562

4,645.- บำท 4,645.- บำท และกำรบริกำร ลว. 10 ก.ย. 62
16 วัสดุส ำนักงำน 660.00                660.00       ซ้ือ บ.ยูนิต้ี ซิลเต็ม จก. บ.ยูนิต้ี ซิลเต็ม จก. ควำมรวดเร็ว 129/2562

660.- บำท 660.- บำท และคุณภำพสินค้ำ ลว. 10 ก.ย. 62
17 วัสดุกำรเกษตร 5,440.00             5,440.00     ซ้ือ ร้ำนสวมไม้ประดับภูธร ร้ำนสวมไม้ประดับภูธร คุณภำพและ 130/2562

5,440.- บำท 5,440.- บำท กำรบริกำร ลว. 10 ก.ย. 62
18 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,600.00             3,600.00     ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ 131/2562

3,600.- บำท 3,600.- บำท กำรบริกำร ลว. 11 ก.ย. 62

วันท่ี   30 กันยำยน 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท



แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
19 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,300.00             1,300.00     จ้ำง หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ 132/2562

1,300.- บำท 1,300.- บำท กำรบริกำร ลว. 11 ก.ย. 62
20 วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,300.00             7,300.00     ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ 133/2562

7,300.- บำท 7,300.- บำท กำรบริกำร ลว. 11 ก.ย. 62
21 ซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 450.00                450.00       จ้ำง หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพและ 134/2562

450.- บำท 450.- บำท กำรบริกำร ลว. 12 ก.ย. 62
22 วัสดุส ำนักงำน 396.00                396.00       ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ กำรบริกำร 135/2562

1,840.- บำท 1,840.- บำท และรำคำ ลว. 16 ก.ย. 62
23 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,750.00             1,750.00     ซ้ือ หจก.ชัยนำทแสนสุข หจก.ชัยนำทแสนสุข รำคำและ 136/2562

1,750.- บำท 1,750.- บำท กำรบริกำร ลว. 16 ก.ย. 62
24 วัสดุส ำนักงำน 2,971.00             2,971.00     ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ กำรบริกำร 137/2562

2,971.- บำท 2,971.- บำท และรำคำ ลว. 24 ก.ย. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท

วันท่ี   30 กันยำยน 2562


