
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้้า 230,050.00            230,050.00           เฉพาะเจาะจง หจก.รถขุด 2002 หจก.รถขุด 2002 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  61/2563

หมายเลขทะเบียน 85-0966 230,050.00 230,050.00 เสนอราคาเหมาะสม  7 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 19,310.00 19,310.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  62/2563

19,310.00 19,310.00 เสนอราคาเหมาะสม  7 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 11,033.00              11,033.00            เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 63/2563

11,033.00 11,033.00 เสนอราคาเหมาะสม  7 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,066.00 16,066.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  64/2563

16,066.00 16,066.00 เสนอราคาเหมาะสม  7 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จ้างเหมาคัดกรองสายตา 30,000.00              30,000.00 เฉพาะเจาะจง พรีซิชั่น ทูลส์ เซ็นเตอร์ พรีซิชั่น ทูลส์ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  66/2563

30,000.00 30,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  20 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,828.00              11,828.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 67/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   4   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   4   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563

11,828.00 11,828.00 เสนอราคาเหมาะสม  20 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 22,500.00              22,500.00 เฉพาะเจาะจง นางดวงจิตร  พงษ์ราศรี นางดวงจิตร  พงษ์ราศรี มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  68/2563

พร้อมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 22,500.00 22,500.00 เสนอราคาเหมาะสม  21 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 875.00                  875.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ  ดวงเกิน น.ส.จารุวรรณ  ดวงเกิน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  70/2563

และเคร่ืองด่ืมประชุมสภา 875.00 875.00 เสนอราคาเหมาะสม  27 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 6,220.00               6,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  71/2563

6,220.00 6,220.00 เสนอราคาเหมาะสม  27 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,500.00              13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วิส ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  72/2563

กองช่าง 13,500.00 13,500.00 เสนอราคาเหมาะสม  27 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,340.00              11,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วิส ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  73/2563

กองคลัง 11,340.00 11,340.00 เสนอราคาเหมาะสม  28 ก.พ. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   4   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,000.00              13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วิส ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  74/2563

ส้านักปลัดเทศบาล 13,000.00 13,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  28 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ


