
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างบ ารุงรักษาและซอมแซม 6,109.70                6,109.70              เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านแอร์ เซอร์วสิ หจก.บ้านแอร์ เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  177/2563

เคร่ืองปรับอากาศ 6,109.70                          เสนอราคาเหมาะสม  3 กันยายน 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 10,600.00              10,600.00             เฉพาะเจาะจง บ.มิตรภาพการยางและศูนยล้์อ บ.มิตรภาพการยางและศูนยล้์อ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 173/2563

จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม  1 กันยายน 2563

10,600.00                        ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,778.00                5,778.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านแอร์ เซอร์วสิ หจก.บ้านแอร์ เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 178/2563

5,778.00                          เสนอราคาเหมาะสม  3 กันยายน 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,800.00                7,800.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 185/2563

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม   15 กันยายน 2563

7,800.00                          ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 7,383.00                7,383.00              เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  182/2563

7,383.00                          เสนอราคาเหมาะสม  10 กันยายน 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000.00              22,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 186/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  15 กันยายน 2563

22,000.00                        ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 6,658.00                6,658.00              เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 183/2563

6,658.00                          เสนอราคาเหมาะสม  11 กันยายน 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพ่นหมอกควนั 118,000.00            118,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอโอที คอนซันต้ิง แอนด์ บ.ไอโอที คอนซันต้ิง แอนด์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 195/2563

เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จ ากัด เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม  21 กันยายน 2563

118,000.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน(หมึกเคร่ือง 11,550.00              11,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 187/2563

ถ่ายเอกสาร) 11,550.00 เสนอราคาเหมาะสม  15 กันยาย 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 36,000.00              36,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 190/2563

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  17 กันยายน 2563

36,000.00                        ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 38,840.00              38,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 191/2563

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  17 กันยายน 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

38,840.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จ้างพืน้ทีบ่ริการอินเตอร์เน็ต 8,000.00                8,000.00              เฉพาะเจาะจง บ.ไทม์สมีเดีย เวบ็ดีไซน์ จ ากัด บ.ไทม์สมีเดีย เวบ็ดีไซน์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 180/2563

8,000.00                          เสนอราคาเหมาะสม  8 กันยายน 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 19,955.50              19,955.50             เฉพาะเจาะจง แสดงอะไหล่ โทรทศัน์-เคร่ืองเยน็ แสดงอะไหล่ โทรทศัน์-เคร่ืองเยน็ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 197/2563

19,955.50                        เสนอราคาเหมาะสม  21 กันยายน 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 จ้างประเมินความพึงพอใจของ 20,000.00              20,000.00             เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภัฏ มหาวทิยาลัยราชภัฏ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 199/2563

ประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการ นครราชสีมา นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสม  24 กันยายน 2563

20,000.00                        ภายในวงเงินงบประมาณ

15 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 17,040.00              17,040.00 เฉพาะเจาะจง นายอากรินทร์ รัตนมงคง นายอากรินทร์ รัตนมงคง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 198/2563

17,040.00 เสนอราคาเหมาะสม  21 กันยายน 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

16 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 14,890.00              14,890.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 200/2563

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  23 กันยายน 2563

14,890.00                        ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  5  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563

17 จ้างเหมางานดินถมคันทาง 13,167.77              13,167.77             เฉพาะเจาะจง หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 205/2563

ถนนสายบ้านหนองพลวงใหญ่ - 13,167.77                        เสนอราคาเหมาะสม  25 กันยายน 2563

บ้านบุตาล หมูท่ี ่2 ภายในวงเงินงบประมาณ


