
แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,600.00             9,600.00     ซ้ือ หจก.ชัยนำทแสนสุข หจก.ชัยนำทแสนสุข กำรบริกำร  25/63

9,600.- บำท 9,600.- บำท ลว. 3 ก.พ. 63
2 วัสดุงำนบ้ำน 1,424.00             1,424.00     ซ้ือ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ คุณภำพสินค้ำ  26/63

1,424.- บำท 1,424.- บำท ลว. 3 ก.พ. 63
3 วัสดุกำรเกษตร 2,353.00             2,353.00     ซ้ือ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ คุณภำพสินค้ำ  27/63

2,353.- บำท 2,353.- บำท ลว. 3 ก.พ. 63
4 วัสดุส ำนักงำน 7,200.01             7,200.01     ซ้ือ บ.เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป บ.เอฟเอ็มเอ กรุ๊ป กำรบริกำร  28/63

7,200.01 บำท 7,200.01 บำท ลว. 5 ก.พ. 63
5 วัสดุส ำนักงำน 4,700.00             4,700.00     ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพสินค้ำ  29/63

4,700.- บำท 4,700.- บำท และกำรบริกำร ลว. 5 ก.พ. 63
6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,300.00             5,300.00     ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ คุณภำพสินค้ำ  30/63

5,300.- บำท 5,300.- บำท และกำรบริกำร ลว. 6 ก.พ. 63
7 วัสดุส ำนักงำน  31/63

ลว. 6 ก.พ. 63
8 ประกันภัยรถยนต์รำชกำร 2,515.30             2,515.30     ซ้ือ สนง.นิลก ำแหงประกันภัย สนง.นิลก ำแหงประกันภัย กำรบริกำร  32/63

2,515.30 บำท 2,515.30 บำท ลว. 13 ก.พ. 63
9 พรบ.รถยนต์รำชกำร 2,898.57             2,898.57     ซ้ือ สนง.นิลก ำแหงประกันภัย สนง.นิลก ำแหงประกันภัย กำรบริกำร  33/63

2,898.57 บำท 2,898.57 บำท ลว. 13 ก.พ. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท

วันท่ี   29  เดือนกุมภำพันธ์   พ.ศ. 2563

ยกเลิก



แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
10 ตรำยำงข้อควำม 360.00                360.00       จ้ำง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์ ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์ คุณภำพ  34/63

360.- บำท 360.- บำท และควำมรวดเร็ว ลว. 17 ก.พ. 63
11 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,170.00             6,170.00     ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ รำคำ  35/63

6,170.- บำท 6,170.- บำท และกำรบริกำร ลว. 19 ก.พ. 63
12 ส ำรวจพ้ืนท่ี 35,000.00            35,000.00   จ้ำง นำยบรรยง  ศรีวงษำ นำยบรรยง  ศรีวงษำ กำรบริกำร  36/63

35,000.- บำท 35,000.- บำท ลว. 25 ก.พ. 63
13 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 900.00                900.00       จ้ำง หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ รำคำ  37/63

900.- บำท 900.- บำท และกำรบริกำร ลว. 27 ก.พ. 63
14 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00             5,000.00     ซ้ือ หจก.ชัยนำทแสนสุข หจก.ชัยนำทแสนสุข กำรบริกำร  38/63

5,000.- บำท 5,000.- บำท ลว. 28 ก.พ. 63

ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท
วันท่ี   29  เดือนกุมภำพันธ์   พ.ศ. 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน


