
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 5,200.00                5,200.00              เฉพาะเจาะจง โคราชแบตเตอร่ี-สาวตราด2 โคราชแบตเตอร่ี-สาวตราด2 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 22/2564

(แบตเตอร่ีรถยนต์) เสนอราคาเหมาะสม  01 ธ.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มิตรภาพการยางและศูนย์ล้อ จ ากัด บ.มิตรภาพการยางและศูนย์ล้อ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  28/2564

(ยางรถยนต์) เสนอราคาเหมาะสม  1 ธ.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 โครงการซ่อมแซมถนนทีไ่ด้รับ 200,000.00            201,100.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ก่อสร้าง 1/2564

ผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ เสนอราคาเหมาะสม  7 ธนัวาคม 2563

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยด าเนิน ภายในวงเงินงบประมาณ

การซ่อมแซมถนน คสล. กลุ่มบ้าน

กม.13 หมูท่ี ่1

4 โครงการซ่อมแซมถนนทีไ่ด้รับ 283,000.00            284,560.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ก่อสร้าง 2/2564

ผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ เสนอราคาเหมาะสม  7 ธนัวาคม 2563

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ บ้านบุตาล ภายในวงเงินงบประมาณ

หมูท่ี ่2 ต.ไชยมงคล

5 โครงการขยายเขตระบบประปา 141,323.37            140,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด์ ว ีนิว หจก.พี แอนด์ ว ีนิว มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ก่อสร้าง 3/2564

บ้านไชยมงคล หมูท่ี ่1 คอนสตรัคชัน่ คอนสตรัคชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  16 ธนัวาคม 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 15,800.00              15,800.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 36/2564

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  18 ธนัวาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการ 17,500.00              17,500.00             เฉพาะเจาะจง ซีเมดิคอล ซีเมดิคอล มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 37/2564

เฝ้าระวงัป้องกันและควบคุมโรค เสนอราคาเหมาะสม  18 ธนัวาคม 2563

ติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 14,749.00              14,749.00             เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บ.ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 38/2564

เสนอราคาเหมาะสม  18 ธนัวาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 17,000.00              17,000.00             เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) บ.ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 35/2564

เสนอราคาเหมาะสม  15 ธนัวาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับ 27,761.00              27,761.00             เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากดั บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 39/2564

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ทต.ไชยมงคล เสนอราคาเหมาะสม  18 ธนัวาคม 2563



แบบ สขร. 1
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หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับ 152,150.68            152,150.68           เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากดั บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 20/2564

นักเรียนโรงเรียนบ้านไชยมงคล เสนอราคาเหมาะสม  1 ธนัวาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับ 100,891.36            100,891.36           เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากดั บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากดั มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 21/2564

นกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองพลวงใหญ่ เสนอราคาเหมาะสม  1 ธนัวาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ


