
แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,150.00             5,150.00     ซ้ือ หจก.ชัยนำทแสนสุข หจก.ชัยนำทแสนสุข กำรบริกำร 33/64

5,150.- บำท 5,150.- บำท ลว. 4 ม.ค. 64
2 จ้ำงเหมำบริกำร 133,548.00          133,548.00  จ้ำง น.ส.สุมณฑำ ศุภศร น.ส.สุมณฑำ ศุภศร ควำมรู้ควำมสำมำรถ 34/64

133,548.- บำท 133,548.- บำท ในกำรปฏิบัติงำน ลว. 4 ม.ค. 64
3 ถ่ำยเอกสำร  A1 240.00                240.00       จ้ำง ร้ำนคลีนิคพิมพ์ดีด ร้ำนคลีนิคพิมพ์ดีด กำรบริกำร 35/64

240.- บำท 240.- บำท ลว. 14 ม.ค. 64
4 ซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 4,300.00             4,300.00     จ้ำง หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ รำคำและ 36/64

4,300.- บำท 4,300.- บำท กำรบริกำร ลว. 15 ม.ค. 64
5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,460.00             1,460.00     ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ รำคำและ 37/64

1,460.- บำท 1,460.- บำท กำรบริกำร ลว. 18 ม.ค. 64
6 วัสดุส ำนักงำน 14,405.00            14,405.00   ซ้ือ ร้ำนแสงอำทิตย์ ร้ำนแสงอำทิตย์ กำรบริกำร 38/64

14,405.- บำท 14,405.- บำท และรำคำสินค้ำ ลว. 19 ม.ค. 64
7 เช่ำห้องประชุม 480.00                480.00       จ้ำง ส ำนักงำนจังหวัดชัยนำท ส ำนักงำนจังหวัดชัยนำท ควำมสะดวก 39/64

480.- บำท 480.- บำท และกำรบริกำร ลว. 22 ม.ค. 64
8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,500.00            16,500.00   ซ้ือ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ หจก.เจ เอส คอมพิวเตอร์ รำคำและ 40/64

16,500.- บำท 16,500.- บำท กำรบริกำร ลว. 22 ม.ค. 64
9 ประกันภัยรถยนต์ 632.89                632.89       ซ้ือ สนง.นิลก ำแหง สนง.นิลก ำแหง กำรบริกำร 41/64

632.89 บำท 632.89 บำท ลว. 22 ม.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท

วันท่ี   31  เดือนมกรำคม   พ.ศ. 2564



แบบ  สขร.1

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

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
10 วัสดุส ำนักงำน 1,740.00             1,740.00     จ้ำง ส ำนักพิมพ์ สตำงค์มีเดีย ส ำนักพิมพ์ สตำงค์มีเดีย คุณภำพสินค้ำ 42/64

(ป้ำยช่ือห้องปฏิบัติงำน) 1,740.- บำท 1,740.- บำท ลว. 22 ม.ค. 64
11 จ้ำงเหมำบริกำร 56,000.00            56,000.00   จ้ำง น.ส.สุกัญญำ อุ่นเจริญ น.ส.สุกัญญำ อุ่นเจริญ ควำมรู้ควำมสำมำรถ 43/64

56,000.- บำท 56,000.- บำท ในกำรปฏิบัติงำน ลว. 26 ม.ค. 64
12 จ้ำงเหมำบริกำร 68,000.00            68,000.00   จ้ำง นำยไวภพ จันทร์ทิม นำยไวภพ จันทร์ทิม ควำมรู้ควำมสำมำรถ 44/64

68,000.- บำท 68,000.- บำท ในกำรปฏิบัติงำน ลว. 26 ม.ค. 64
13 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,500.00             1,500.00     จ้ำง บ.เมเจอร์ แอร์ บ.เมเจอร์ แอร์ คุณภำพและ 45/64

(ห้อง ยผจ) 1,500.- บำท 1,500.- บำท กำรบริกำร ลว. 28 ม.ค. 64
14 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,700.00             6,700.00     จ้ำง หจก.ชัยนำทแสนสุข หจก.ชัยนำทแสนสุข กำรบริกำร 46/64

6,700.- บำท 6,700.- บำท ลว. 29 ม.ค. 64

วันท่ี   31  เดือนมกรำคม   พ.ศ. 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชัยนำท


