
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและ 2,015.88               2,015.88              เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าไทยเย็น จก. บ.โตโยต้าไทยเย็น จก. มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  75/2563

ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข 2,015.88 2,015.88 เสนอราคาเหมาะสม  4 ม.ีค. 63

ทะเบียน ขอ 8520 ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วิส ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 76/2563

9,500.00 9,500.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ม.ีค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,000.00               9,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง หจก.เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  78/2563

กองคลัง 9,000.00 9,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  13 ม.ีค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมาตัดประกอบแว่นตา 37,400.00 37,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรีซิชั่นทูลส์เซ็นเตอร์จก. บ.พรีซิชั่นทูลส์เซ็นเตอร์จก. มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  79/2563

37,400.00 37,400.00 เสนอราคาเหมาะสม  13 ม.ีค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จ้างเหมาท าป้ายโควิด-19 360.00                  360.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องกราฟิกส์ ร้านฟร้องกราฟิกส์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  81/2563

360.00 360.00 เสนอราคาเหมาะสม  17 ม.ีค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    3  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    3  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563

6 จ้างเหมาประกอบอาหาร 4,200.00               4,200.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวชนานันท์  ผ่องภูษา นางสาวชนานันท์  ผ่องภูษา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  82/2563

4,200.00 4,200.00 เสนอราคาเหมาะสม  18 ม.ีค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จัดซ้ือเสาจราจร 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ดังเพลิงไฟร์แมน เซฟต้ีชัวร์ ดังเพลิงไฟร์แมน เซฟต้ีชัวร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  83/2563

โปรดักส์ โปรดักส์ เสนอราคาเหมาะสม  18 ม.ีค. 63

10,000.00 10,000.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการ 7,839.00               7,839.00 เฉพาะเจาะจง ทันสมัย  แฟชั่น ทันสมัย  แฟชั่น มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  84/2563

ท าหน้ากากป้องกันโรคโควิด 7,839.00 7,839.00 เสนอราคาเหมาะสม  18 ม.ีค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1,060.00               1,060.00 เฉพาะเจาะจง นางรุ่งทิพย์  เสียงล้ า นางรุ่งทิพย์  เสียงล้ า มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  85/2563

หมายเลขทะเบียน งฉข 297 1,060.00 1,060.00 เสนอราคาเหมาะสม  18 ม.ีค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

10  จัดซ้ือผ้าในการท าหน้ากาก 18,900.00              18,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีสินเท็กซ์ไทล์ ร้านทวีสินเท็กซ์ไทล์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  86/2563

18,900.00 18,900.00 เสนอราคาเหมาะสม  18 ม.ีค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    3  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563

11 จัดซ้ือตู้ควบคุมปั้มบาดาล 5,485.00               5,485.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 89/2563

5,485.00 5,485.00 เสนอราคาเหมาะสม  18 ม.ีค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จัดซ้ือน้ ามันไฮโดรลิก 1,669.20               1,669.20 เฉพาะเจาะจง หจก.ปักธงชัยอะไหล่ หจก.ปักธงชัยอะไหล่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  92/2563

1,669.20 1,669.20 เสนอราคาเหมาะสม  26 ม.ีค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ


