
แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,750.00            13,750.00   ซ้ือ หจก.เจเอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจเอส คอมพิวเตอร์ รำคำ 106/63

13,750.- บำท 13,750.- บำท และคุณภำพสินค้ำ ลว. 2 ก.ย. 63
2 ซ่อมหลักหมุด 20,000.00            20,000.00   จ้ำง นำยสำโรจน์  ใจยำ นำยสำโรจน์  ใจยำ คุณภำพ 107/63

เฉลิมพระเกียรติฯ 20,000.- บำท 20,000.- บำท ลว. 3 ก.ย. 63
3 เช่ำห้องประชุม 4,000.00             4,000.00     จ้ำง โรงแรมมนตรี โรงแรมมนตรี กำรบริกำร 108/63

(ประชุมผังชุมชนมโนรมย์) 4,000.- บำท 4,000.- บำท ลว. 3 ก.ย. 63
4 เช่ำห้องประชุม 4,000.00             4,000.00     จ้ำง สหกรณ์กำรเกษตรชัยนำท สหกรณ์กำรเกษตรชัยนำท ควำมสะดวก 109/63

(ประชุมผังชุมชนมโนรมย์) 4,00.- บำท 4,00.- บำท ลว. 3 ก.ย. 63
5 ถ่ำยเอกสำร 17,170.00            17,170.00   จ้ำง ร้ำนสุวรรณอักษร ร้ำนสุวรรณอักษร คุณภำพ 110/63

(ประชุมผังชุมชนมโนรมย์) 17,170.- บำท 17,170.- บำท ลว. 3 ก.ย. 63
6 เช่ำห้องประชุม 300.00                300.00       จ้ำง ส ำนักงำนจังหวัดชัยนำท ส ำนักงำนจังหวัดชัยนำท ควำมสะดวก 111/63

(ประชุมผังเมืองรวมชัยนำท) 300.- บำท 300.- บำท ลว. 8 ก.ย. 63
7 ถ่ำยเอกสำรและท ำรูปเล่ม 925.00                925.00       จ้ำง ร้ำนสุวรรณอักษร ร้ำนสุวรรณอักษร คุณภำพ 112/63

925.- บำท 925.- บำท ลว. 8 ก.ย. 63
8 แบตเตอร์ร่ีรถยนต์ 4,000.00             4,000.00     ซ้ือ ร้ำนอุบลวัฒนำ ร้ำนอุบลวัฒนำ คุณภำพสินค้ำ 113/63

4,000.- บำท 4,000.- บำท ลว. 8 ก.ย. 63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท

วันท่ี   30 กันยำยน 2563



แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
9 ตรำยำงข้อควำม 1,600.00             1,600.00     จ้ำง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรพิมพ์ ร้ำนทรัพย์สมบูรณ์กำรพิมพ์ คุณภำพสินค้ำ 114/63

1,600.- บำท 1,600.- บำท ลว. 9 ก.ย. 63
10 วัสดุงำนบ้ำน 1,180.00             1,180.00     ซ้ือ ร้ำนพีเอ็น ซุเปอร์ช๊อป ร้ำนพีเอ็น ซุเปอร์ช๊อป ควำมสะดวก 115/63

1,180.- บำท 1,180.- บำท ลว. 11 ก.ย. 63
11 วัสดุส ำนักงำน 3,940.00             3,940.00     ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ คุณภำพสินค้ำ 116/63

3,940.- บำท 3,940.- บำท และกำรบริกำร ลว. 16 ก.ย. 63
12 วัสดุส ำนักงำน 2,034.00             2,034.00     ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ คุณภำพสินค้ำ 117/63

2,034.- บำท 2,034.- บำท และกำรบริกำร ลว. 17 ก.ย. 63
13 วัสดุส ำนักงำน 780.00                780.00       ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ คุณภำพสินค้ำ 118/63

780.- บำท 780.- บำท และกำรบริกำร ลว. 17 ก.ย. 63
14 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00             5,000.00     ซ้ือ หจก.ชัยนำทแสนสุข หจก.ชัยนำทแสนสุข กำรบริกำร 119/63

5,000.- บำท 5,000.- บำท ลว. 17 ก.ย. 63
15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,260.00            11,260.00   ซ้ือ หจก.เจเอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจเอส คอมพิวเตอร์ รำคำสินค้ำ 120/63

11,260.- บำท 11,260.- บำท ลว. 18 ก.ย. 63
16 วัสดุส ำนักงำน 4,825.00             4,825.00     ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ คุณภำพสินค้ำ 121/63

4,825.- บำท 4,825.- บำท และกำรบริกำร ลว. 23 ก.ย. 63
17 วัสดุส ำนักงำน 520.00                520.00       ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ คุณภำพสินค้ำ 122/63

520.- บำท 520.- บำท และกำรบริกำร ลว. 23 ก.ย. 63

วันท่ี   30 กันยำยน 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท


