
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล 7,200.00               7,200.00              เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม  ชื่นพิมาย นายบุญเยี่ยม  ชื่นพิมาย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  98/2562

7,200.00 7,200.00 เสนอราคาเหมาะสม  2 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาท าป้ายโครงการ 1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  99/2562

ปลูกต้นไม้ 1,240.00 1,240.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาประกอบอาหาร 5,250.00               5,250.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  100/2562

โครงการปลูกต้นไม้ 5,250.00 5,250.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จัดซ้ือต้นไม้ 7,700.00               7,700.00              เฉพาะเจาะจง นางแสงจันทร์ แก้ววงศ์ใหญ่ นางแสงจันทร์ แก้ววงศ์ใหญ่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  102/2562

7,700.00 7,700.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 500.00                  500.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 103/2562

416 54 0020 500.00 500.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 2,440.00               2,440.00              เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 104/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   3  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   3  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562

2,440.00 2,440.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 4,280.00               4,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านแอร์ เซอร์วิส หจก.บ้านแอร์ เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 105/2562

4,280.00 4,280.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จัดซ้ือโซ่เล่ือยยนต์ 5,100.00               5,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 106/2562

5,100.00 5,100.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม 6,600.00               6,600.00 เฉพาะเจาะจง ปูเป้ก๊อปปี้ ปูเป้ก๊อปปี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 107/2562

6,600.00 6,600.00 เสนอราคาเหมาะสม  7 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14,272.00              14,272.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 108/2562

14,272.00 14,272.00 เสนอราคาเหมาะสม  16 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 875.00 875.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 109/2562

ประชุมสภา 875.00 875.00 เสนอราคาเหมาะสม  16 ส.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   3  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จ้างเหมาติดต้ังมุ้งลวด 11,250.00              11,250.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย  เดชขุนทด นายธวัชชัย  เดชขุนทด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 110/2562

11,250.00 11,250.00 เสนอราคาเหมาะสม  16 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 จ้างเหมาท าป้ายโครงสร้าง 2,300.00               2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ชีจะโปะ นายสมชาย ชีจะโปะ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 111/2562

เทศบาล 2,300.00 2,300.00 เสนอราคาเหมาะสม  20 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 7,998.25               7,998.25 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 114/2562

หมายเลขทะเบียน 87-8490 7,998.25 7,998.25 เสนอราคาเหมาะสม  23 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 2,700.00               2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  พาขุนทด นายอ านาจ  พาขุนทด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 115/2562

หมายเลขทะเบียน ยข 3126 2,700.00 2,700.00 เสนอราคาเหมาะสม  23 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

16 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,929.00               7,929.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 118/2562

7,929.00 7,929.00 เสนอราคาเหมาะสม  26 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   3  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,849.00               6,849.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  119/2562

6,849.00 6,849.00 เสนอราคาเหมาะสม  26 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 จ้างเหมาก าจัดและป้องกันนกพิราบ 50,000.00              50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นกออกเซอร์วิส หจก.นกออกเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 120/2562

50,000.00 50,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  29 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ


