
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 3,094.50 3,094.50 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 24/2562

หมายเลขทะเบียน 87-8490 3,094.50 3,094.50 เสนอราคาเหมาะสม  4 ม.ค.62

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จัดซ้ือน้้ามันส้าหรับเคร่ืองจักร 261,100.00 261,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษ์กิต จา้กัด บริษัท พงษ์กิต จา้กัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 26/2562

ตามโครงการส้ารองน้้าฯ 261,100.00 261,100.00 เสนอราคาเหมาะสม  8 ม.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาท้าป้ายกิจกรรม 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งศิลป2์ ร้านเก่งศิลป2์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 27/2562

ทางวิชาการ ศพด. 5,250.00 5,250.00 เสนอราคาเหมาะสม  9 ม.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม 3,885.00 3,885.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 28/2562

ทางวิชาการ ศพด. 3,885.00 3,885.00 เสนอราคาเหมาะสม  9 ม.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จัดซ้ือน้้าด่ืม-น้้าแข็ง กิจกรรม 460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.เจริญพาณิชย์ ร้าน ก.เจริญพาณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 29/2562

ทางวิชาการ ศพด. 460.00 460.00 เสนอราคาเหมาะสม  10 ม.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 17356.00 17,356.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จา้กัด มหาชน บ.ดูโฮม จา้กัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 32/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    4  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    4  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

กองช่าง 17,356.00 17,356.00 เสนอราคาเหมาะสม  16 ม.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4320.00 4,320.0000 เฉพาะเจาะจง บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์ บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 33/2562

หรือการแพทย์ (ส้านักปลัด) เซฟต้ี จา้กัด เซฟต้ี จา้กัด เสนอราคาเหมาะสม  16 ม.ค. 62

4,320.00 4,320.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จ้างเหมาตัดหญ้าข้างทาง 13800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง นายมิถุนา พิไลพันธ์ นายมิถุนา พิไลพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 34/2562

13,800.00 13,800.00 เสนอราคาเหมาะสม  23 ม.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จัดซ้ือวัสดคอมพิวเตอร์ 19,890.00              19,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 35/2562

กองการศึกษา 19,890.00 19,890.00 เสนอราคาเหมาะสม  30 ม.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,540.00              12,540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 36/2562

ส้านักปลัดเทศบาล 12,540.00 12,540.00 เสนอราคาเหมาะสม  30 ม.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 8739.330 8,739.33 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 37/2562

หมายเลขทะเบียน ขง 229 8,739.33 8,739.33 เสนอราคาเหมาะสม  30 ม.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    4  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

ภายในวงเงินงบประมาณ


