
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,065.00 20,065.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 43/2562

20,065.00 20,065.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์พัฒนาค้าวัสดุ ร้านทรัพย์พัฒนาค้าวัสดุ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 44/2562

กองช่าง 5,600.00 5,600.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาขุดลอกสระน้ าหมู่ที่ 1 25,600.00 25,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ตระกูล ต.ก่อสร้าง ร้าน ตระกูล ต.ก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 45/2562

25,600.00 25,600.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งศิลป2์ ร้านเก่งศิลป2์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 46/2562

เรียนรู้นอกห้องเรียน 360.00 360.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 47/2562

เรียนรู้นอกห้องเรียน 1,600.00 1,600.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    3  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    3  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562

6 จัดซ้ือน้ าด่ืมโครงการเรียนรู้ 550.00                  550.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.พาณิชย์ ร้าน ก.พาณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 48/2562

นอกห้องเรียน 550.00 550.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จ้างเหมารถบัสโครงการเรียนรู้ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  พูนกระโทก นายมาโนช  พูนกระโทก มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 49/2562

นอกห้องเรียน 3,000.00 3,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 16,427.00              16,427.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 50/2562

(กองการศึกษา) 16,427.00 16,427.00 เสนอราคาเหมาะสม  7 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 10,885.00              10,885.00            เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  พาขุนทด นายอ านาจ  พาขุนทด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  51/2562

หมายเลขทะเบียน กฉ 2392 10,885.00 10,885.00 เสนอราคาเหมาะสม  8 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ า 9,040.00               9,040.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ์  ชินโคตร์ นายสิทธิพงษ์  ชินโคตร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 57/2562

ทบ 29654 9,040.00 9,040.00 เสนอราคาเหมาะสม  22 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จัดซ้ือน้ าด่ืม-น้ าแข็ง 1,150.00               1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.พาณิชย์ ร้าน ก.พาณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 57/2562



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    3  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562

1,150.00 1,150.00 เสนอราคาเหมาะสม  22 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้ 2,500.00               2,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 58/2562

2,500.00 2,500.00 เสนอราคาเหมาะสม  22 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 จ้างท าป้ายไวนิลกิจกรรม 750.00                  750.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งศิลป์ 2 ร้านเก่งศิลป์ 2 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 59/2562

วิง่คบไฟ 750.00 750.00 เสนอราคาเหมาะสม  22 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 จัดซ้ือยางรถยนต์บรรทุกน้ า 44,600.00              44,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.มิตรภาพการยางและศูนย์ล้อ บ.มิตรภาพการยางและศูนย์ล้อ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 60/2562

ผว 3991 นครราชสีมา จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม  28 ม.ีค. 62

44,600.00 44,600.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

15 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 7,579.88               7,579.88 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากัด บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  61/2563

หมายเลขทะเบียน กย 3479 7,579.88 7,579.88 เสนอราคาเหมาะสม  29 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ


