
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้งท ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง 12,900.00 12,900.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนำนันท์  ผ่องภูษำ น.ส.ชนำนันท์  ผ่องภูษำ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 159/61

และเคร่ืองด่ืม เสนอรำคำ 12,900 บำท รำคำที่จ้ำง 12,900 บำท เสนอรำคำเหมำะสม 2-ส.ค.-61

ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,665.00 16,665.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 157/61

(หมึกพิมพ)์ เสนอรำคำ 16,665 บำท รำคำที่ซ้ือ 16,665 บำท เสนอรำคำเหมำะสม 1-ส.ค.-61

ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 จัดซ้ือวัสดุตำมโครงกำรป้องกัน 2,130 2,130.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ดูโฮม จ ำกัด (มหำชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 158/61

อัคคีภัยเบื้องต้นแก่ประชำชน เสนอรำคำ 2,130 บำท รำคำที่ซ้ือ 2,130 บำท เสนอรำคำเหมำะสม 1-ส.ค.-61

ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 จ้ำงประกอบอำหำรว่ำงและ 750 750.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.จำรุวรรณ  ดวงเกิน น.ส.จำรุวรรณ  ดวงเกิน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 164/61

เคร่ืองด่ืม เสนอรำคำ 750 บำท รำคำที่จ้ำง 750 บำท เสนอรำคำเหมำะสม 14-ส.ค.-61

ภำยในวงเงินงบประมำณ

5 จ้ำงตรวจเช็คบ ำรุงรักษำและ 9,535.84 9,535.84 เฉพำะเจำะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 160/61

ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ เสนอรำคำ 9,535.84 บำท รำคำที่จ้ำง 9,535.84 บำท เสนอรำคำเหมำะสม 3-ส.ค.-61

ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 จ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำ 12,950.00 12,950.00 เฉพำะเจำะจง อู่เกรียงไกรกลกำร (ช่ำงเขียน) อู่เกรียงไกรกลกำร (ช่ำงเขียน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 162/61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2561

 เทศบำลต ำบลไชยมงคล  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที่    5   เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2561
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เสนอรำคำ 12,950 บำท รำคำที่จ้ำง 12,950 บำท เสนอรำคำเหมำะสม 9-ส.ค.-61

ภำยในวงเงินงบประมำณ

7 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 3,250 3,250.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 161/61

เสนอรำคำ 3,250 บำท รำคำที่จ้ำง 3,250 บำท เสนอรำคำเหมำะสม 9-ส.ค.-61

ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 จ้ำงประกอบอำหำรว่ำงและ 750 750.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนำนันท์  ผ่องภูษำ น.ส.ชนำนันท์  ผ่องภูษำ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 169/61

เคร่ืองด่ืม เสนอรำคำ 750 บำท รำคำที่จ้ำง 750 บำท เสนอรำคำเหมำะสม 20-ส.ค.-61

ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 48,900.00 48,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท มิตรภำพกำรยำงและ บริษัท มิตรภำพกำรยำงและ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 166/61

ศนูย์ลอ้ จ ำกดั ศนูย์ลอ้ จ ำกดั เสนอรำคำเหมำะสม 16-ส.ค.-61

เสนอรำคำ 48,900 บำท รำคำที่ซ้ือ 48,900 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 จ้ำงประกอบอำหำรว่ำงและ 750.00 750.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ชนำนันท์  ผ่องภูษำ น.ส.ชนำนันท์  ผ่องภูษำ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 170/61

เคร่ืองด่ืม เสนอรำคำ 750 บำท รำคำที่จ้ำง 750 บำท เสนอรำคำเหมำะสม 23-ส.ค.-61

ภำยในวงเงินงบประมำณ

11 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 13,780 13,780.00 เฉพำะเจำะจง สินไพศำลฮำร์ดแวร์ สินไพศำลฮำร์ดแวร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 172/61

เสนอรำคำ 13,780 บำท รำคำที่ซ้ือ 13,780 บำท เสนอรำคำเหมำะสม 23-ส.ค.-61
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ภำยในวงเงินงบประมำณ


