
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 21,896.00               21,896.00             เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 151/2564

เสนอราคาเหมาะสม  1 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศึกษา) 14,100.00               14,100.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 152/2564

ออโตเมช่ัน ออโตเมช่ัน เสนอราคาเหมาะสม  2 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(คลัง) 14,350.00               14,350.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 153/2564

ออโตเมช่ัน ออโตเมช่ัน เสนอราคาเหมาะสม  2 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(ส านัก) 12,520.00               12,520.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 154/2564

ออโตเมช่ัน ออโตเมช่ัน เสนอราคาเหมาะสม  2 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ า 27,200.00               27,200.00             เฉพาะเจาะจง อู่ช่างน้อย อู่ช่างน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 155/2564

หมายเลขทะเบียน ผว 3991 เสนอราคาเหมาะสม  2 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 ซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 29,000.00                   29,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่เกรียงไกรกลการ(ช่างเขียน) อู่เกรียงไกรกลการ(ช่างเขียน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  156/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

 เทศบำลต ำบลไชยมงคล  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

วันท่ี    5  เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

 เทศบำลต ำบลไชยมงคล  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

วันท่ี    5  เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2564

หมายเลขทะเบียน 85-3796 เสนอราคาเหมาะสม  2 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จัดซ้ือถังขยะ 24,750.00                   24,750.00 เฉพาะเจาะจง อนันต์พาณิช อนันต์พาณิช มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 158/2564

เสนอราคาเหมาะสม  4 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 71,800.00                   71,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  161/2564

เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม  8 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 2,025.00                    2,025.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลักษณ์  ตะเคียนงาม น.ส.เสาวลักษณ์  ตะเคียนงาม มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  162/2564

เสนอราคาเหมาะสม  8 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จ้างเหมาซ่อมเล่ือยโซ่ยนต์ 3,320.00                    3,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์พีซี ทูลมาร์ท จ ากัด บ.อาร์พีซี ทูลมาร์ท จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 163/2564

เสนอราคาเหมาะสม  8 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและ 900.00                       900.00                     เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  164/2564

เคร่ืองด่ืม (ประชุมสภา) เสนอราคาเหมาะสม  8 มิ.ย. 64



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

 เทศบำลต ำบลไชยมงคล  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

วันท่ี    5  เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 9,520.00                    9,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ ากัด บ.รวมวิทยา จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 165/2564

เสนอราคาเหมาะสม  8 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 25,333.00                   25,333.00                 เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 166/2564

โรงเรียนบ้านไชยมงคล เสนอราคาเหมาะสม  11 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 16,502.64                   16,502.64 เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 167/2564

โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ เสนอราคาเหมาะสม  11 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 64,344.00                   64,344.00 เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 168/2564

เยียวยาเกษตรกร เสนอราคาเหมาะสม  14 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ

16 จ้างเหมาท าป้ายโครงการอบรม 280.00                       280.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านดูดี ดีไซน์ ร้านดูดี ดีไซน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 169/2564

และศึกษาดูงานด้านเกษตร เสนอราคาเหมาะสม  18 มิ.ย. 64

ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

 เทศบำลต ำบลไชยมงคล  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

วันท่ี    5  เดือน กรกฎำคม  พ.ศ. 2564


