
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000.00               20,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เอฟวา ไฟร์ พรีเวนช่ัน หจก.เอฟวา ไฟร์ พรีเวนช่ัน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 131/2564

เสนอราคาเหมาะสม  3 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,243.00               26,243.00             เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บ.ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 132/2564

เสนอราคาเหมาะสม  5 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 7,770.00                7,770.00               เฉพาะเจาะจง อู่เกรียงไกรกลการ (ช่างเขียน) อู่เกรียงไกรกลการ (ช่างเขียน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 133/2564

หมายเลขทะเบียน 85-3796 เสนอราคาเหมาะสม  5 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 30,000.00               30,000.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 134/2564

การแพทย์ (ทรายอะเบท) เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม  7 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จ้างท าป้ายโครงการก าจัดและ 345.00                   345.00                 เฉพาะเจาะจง นางสายสุณี จันทร์ละมูล นางสายสุณี จันทร์ละมูล มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 135/2564

ป้องกันการเกิดลูกน้ ายุงลาย เสนอราคาเหมาะสม  11 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564

 เทศบำลต ำบลไชยมงคล  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

วันท่ี    4  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2564
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วันท่ี    4  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2564

6 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 750.00                       750.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชนานันท์  ผ่องภูผา น.ส. ชนานันท์  ผ่องภูผา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  136/2564

และเคร่ืองด่ืม (ประชุมสภา) เสนอราคาเหมาะสม  11 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (สป) 840.00                       840.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์พีซี ทูลมาร์ท จ ากัด บ.อาร์พีซี ทูลมาร์ท จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  137/2564

เสนอราคาเหมาะสม  14 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จ้างเหมาประกอบการว่างและ 750.00                       750.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 138/2564

เคร่ืองด่ืม (ประชุมสภา) เสนอราคาเหมาะสม  14 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จ้างเหมาพ่นหมอกควัน 12,000.00                   12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  นุชโหมด นายสมชาย  นุชโหมด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 142/2564

เสนอราคาเหมาะสม  20 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จัดซ้ือวัสดุป้องกันโควิด 26,950.00                   26,950.00 เฉพาะเจาะจง ซีเมดิคอล ซีเมดิคอล มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 143/2564

เสนอราคาเหมาะสม  20 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลข 11,700.52                   11,700.52                 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 146/2565
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ทะเบียน ขง 229 นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสม  27 พ.ค. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ


