
แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,350.00             9,350.00     ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ รำคำและ 84/63

2,090.- บำท 2,090.- บำท คุณภำพสินค้ำ ลว. 4 ส.ค. 63
2 วัสดุส ำนักงำน 530.00                530.00       จ้ำง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรพิมพ์ ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรพิมพ์ คุณภำพสินค้ำ 85/63

(ตรำยำงข้อควำม) 530.- บำท 530.- บำท ลว. 5 ส.ค. 63
3 ซ่อมแซมเข่ือนป้องกันตล่ิง 19,299.00            19,299.00   จ้ำง น.ส.วิสำ  เมืองมำ น.ส.วิสำ  เมืองมำ รำคำท่ีเสนอ 86/63

19,299.- บำท 19,299.- บำท ลว. 6 ส.ค. 63
4 วัสดุงำนบ้ำน 1,973.00             1,973.00     ซ้ือ บ.โกลบอลเฮ้ำส์ ชัยนำท บ.โกลบอลเฮ้ำส์ ชัยนำท คุณภำพสินค้ำ 87/63

1,973.- บำท 1,973.- บำท ลว. 6 ส.ค. 63
5 วัสดุส ำนักงำน 4,656.00             4,656.00     ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ คุณภำพสินค้ำ 88/63

4,656.- บำท 4,656.- บำท และกำรบริกำร ลว. 6 ส.ค. 63
6 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 350.00                350.00       จ้ำง ร้ำนมำรดำคอมพิวเตอร์ ร้ำนมำรดำคอมพิวเตอร์ กำรบริกำร 89/63

350.- บำท 350.- บำท ลว. 6 ส.ค. 63
7 ถ่ำยเอกสำร 4,000.00             4,000.00     จ้ำง ร้ำนสุวรรณอักษร ร้ำนสุวรรณอักษร คุณภำพ  90/63

(ประชุมเทศบำลคุ้งส ำเภำ) 4,000.- บำท 4,000.- บำท และควำมรวดเร็ว ลว. 6 ส.ค. 63

8 ถ่ำยเอกสำร 4,000.00             4,000.00     จ้ำง ร้ำนสุวรรณอักษร ร้ำนสุวรรณอักษร คุณภำพ 91/63
(ประชุมผัง ทต.โนรมย์) 4,000.- บำท 4,000.- บำท และควำมรวดเร็ว ลว. 6 ส.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท

วันท่ี   31 สิงหำคม 2563



แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
9 วัสดุส ำนักงำน 4,000.00             4,000.00     ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ คุณภำพสินค้ำ 92/63

4,890.- บำท 4,890.- บำท และกำรบริกำร ลว. 13 ส.ค. 63
10 ถ่ำยเอกสำร 4,000.00             4,000.00     จ้ำง ร้ำนสุวรรณอักษร ร้ำนสุวรรณอักษร คุณภำพ 93/63

(ประชุมผัง ทต.วัดโคก) 4,000.- บำท 4,000.- บำท และควำมรวดเร็ว ลว. 13 ส.ค. 63
11 วัสดุส ำนักงำน 4,375.00             4,375.00     ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ คุณภำพสินค้ำ 94/63

4,375.- บำท 4,375.- บำท และกำรบริกำร ลว. 18 ส.ค. 63
12 ถ่ำยเอกสำร 4,900.00             4,900.00     จ้ำง ร้ำนสุวรรณอักษร ร้ำนสุวรรณอักษร คุณภำพ 95/63

(ประชุมผัง อบต.ท่ำฉนวน) 4,900.- บำท 4,900.- บำท และควำมรวดเร็ว ลว. 18 ส.ค. 63
13 ติดต้ังระบบเครือข่ำย 17,500.00            17,500.00   จ้ำง ร้ำนมำรดำคอมพิวเตอร์ กำรบริกำร 96/63

(ห้องวิชำกำรโยธำ) 17,500.- บำท ลว. 19 ส.ค. 63
14 ติดต้ังระบบเครือข่ำย 35,000.00            35,000.00   จ้ำง ร้ำนมำรดำคอมพิวเตอร์ กำรบริกำร 97/63

(ห้องวิชำกำรผังเมือง) 35,000.- บำท ลว. 19 ส.ค. 63
15 ถ่ำยเอกสำร 4,000.00             4,000.00     จ้ำง ร้ำนสุวรรณอักษร ร้ำนสุวรรณอักษร คุณภำพ 98/63

(ประชุมผัง อบต.อู่ตะเภำ) 4,000.- บำท 4,000.- บำท และควำมรวดเร็ว ลว. 19 ส.ค. 63
16 ถ่ำยเอกสำร 4,000.00             4,000.00     จ้ำง ร้ำนสุวรรณอักษร ร้ำนสุวรรณอักษร คุณภำพ 99/63

(ประชุมผัง อบต.ไร่พัฒนำ) 4,000.- บำท 4,000.- บำท และควำมรวดเร็ว ลว. 19 ส.ค. 63
17 ถ่ำยเอกสำร 4,400.00             4,400.00     จ้ำง ร้ำนสุวรรณอักษร ร้ำนสุวรรณอักษร คุณภำพ 100/63

(ประชุมผัง ทต.ศิลำดำน) 4,400.- บำท 4,400.- บำท และควำมรวดเร็ว ลว. 21 ส.ค. 63

วันท่ี   31 สิงหำคม 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท



แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
18 ถ่ำยเอกสำร 4,700.00             4,700.00     จ้ำง ร้ำนสุวรรณอักษร ร้ำนสุวรรณอักษร คุณภำพ 101/63

(ประชุมผัง ทต.หำงน้ ำสำคร) 4,700.- บำท 4,700.- บำท และควำมรวดเร็ว ลว. 21 ส.ค. 63
19 วัสดุงำนบ้ำน 1,006.00             1,006.00     ซ้ือ บ.โกลบอลเฮ้ำส์ สำขำชัยนำท บ.โกลบอลเฮ้ำส์ สำขำชัยนำท รำคำ 102/63

1,006.- บำท 1,006.- บำท ลว. 21 ส.ค. 63
20 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,540.00             6,540.00     ซ้ือ หจก.เจเอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจเอส คอมพิวเตอร์ รำคำและ 103/63

6,540.- บำท 6,540.- บำท คุณภำพสินค้ำ ลว. 21 ส.ค. 63
21 ถ่ำยเอกสำร 6,120.00             6,120.00     จ้ำง ร้ำนสุวรรณอักษร ร้ำนสุวรรณอักษร คุณภำพ 104/63

(ผังเมืองรวมชุมชนมโนรมย์) 6,120.- บำท 6,120.- บำท ลว. 26 ส.ค. 63
22 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,700.00             3,700.00     ซ้ือ หจก.ชัยนำทแสนสุข หจก.ชัยนำทแสนสุข รำคำ 105/63

3,700.- บำท 3,700.- บำท และกำรบริกำร ลว. 31 ส.ค. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท

วันท่ี   31 สิงหำคม 2563


