
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อน้ํามัน 1,500.00                     1,500.00                    โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ นางนิศารัตน ศรชัย ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.1

ต.ค 61

2 จัดซื้อน้ํามัน 1,500.00                     1,500.00                    โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ นางนิศารัตน ศรชัย ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.2

ต.ค 61

3              จัดซื้อวัสดุกอสราง -                             -                           โดยวิธีเฉาะเจาะจง หจก.อุดรจรัสแสงกอสราง หจก.อุดรจรัสแสงกอสราง ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.2

ต.ค 61

4 จัดซื้อน้ํามัน 1,500.00                     1,500.00                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ นางนิศารัตน ศรชัย ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.4

ต.ค 61

5 จัดซื้อน้ํามัน 1,500.00                     1,500.00                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ นางนิศารัตน ศรชัย ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.5

ต.ค 61

6 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว -                             -                           โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทนิวงวน บริษัทนิวงวน ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.5

ต.ค 61

7 จัดซื้อน้ํามัน 2,200.00                     2,200.00                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ นางนิศารัตน ศรชัย ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.10

ต.ค 61

8 จัดซื้อน้ํามัน 1,500.00                     1,500.00                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ นางนิศารัตน ศรชัย ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.10

ต.ค 61

9 จัดซื้อน้ํามัน 1,000.00                     1,000.00                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ นางนิศารัตน ศรชัย ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.11

ต.ค 61

10 จัดซื้อน้ํามันเครื่องตัดหญา 500.00                        500.00                      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานบานสวนบริการ รานบานสวนบริการ ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.11

ต.ค 61

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561

เทศบาลตําบลเมืองเพีย

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561

เทศบาลตําบลเมืองเพีย

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

11 จัดซื้อน้ํามัน 3,700.00                     3,700.00                    โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ นางนิศารัตน ศรชัย ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.16

ต.ค 61

12 จัดซื้อพวงมาลาวันสวรรคต ร.9 1,500.00                     1,500.00                    โดยวิธีเฉาะเจาะจง กุดจับดอกไมสด กุดจับดอกไมสด ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.16

ต.ค 61

13 จัดซื้อพวงมาลาวันปยมหาราช 800.00                        800.00                      โดยวิธีเฉาะเจาะจง กุดจับดอกไมสด กุดจับดอกไมสด ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.18

ต.ค 61

14 จัดซื้อน้ํามัน 1,500.00                     1,500.00                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ นางนิศารัตน ศรชัย ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.22

ต.ค 61

15 จัดซื้อน้ํามัน 2,200.00                     1,500.00                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ นางนิศารัตน ศรชัย ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.24

ต.ค 61

16 จัดซื้อน้ํามัน 500.00                        500.00                      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานบานสวนบริการ รานบานสวนบริการ ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.24

ต.ค 61

17 จัดซื้อน้ํามัน 1,000.00                     1,000.00                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ นางนิศารัตน ศรชัย ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.10

ต.ค 61

18 จัดจางซอมรถจักรยานยนต 390.00                        390.00                      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพรเจริญยนต รานพรเจริญยนต ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.25

ต.ค 61

19 จัดซื้อน้ํามัน 4,000.00                     4,000.00                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ นางนิศารัตน ศรชัย ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.29

ต.ค 61

20 จัดซื้อน้ํามันเครื่องตัดหญา 1,500.00                     1,500.00                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานบานสวนบริการ รานบานสวนบริการ ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.29

ต.ค 61



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561

เทศบาลตําบลเมืองเพีย

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

21 จัดซื้อน้ํามัน 500.00                        500.00                      โดยวิธีเฉาะเจาะจง รานบานสวนบริการ รานบานสวนบริการ ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.30

ต.ค 61

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 690.00                        690.00                      โดยวิธีเฉาะเจาะจง รานซอมดีคอมพิวเตอร รานซอมดีคอมพิวเตอร ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.30

ต.ค 61

23 จัดจางซอมรถบรรทุกขยะ 700.00                        700.00                      โดยวิธีเฉาะเจาะจง รานโลมมอเตอร รานโลมมอเตอร ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.22

ต.ค 61

24 จัดจางซอมรถบรรทุกขยะ 3,240.00                     3,240.00                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน จ. เจริญยนต ราน จ. เจริญยนต ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.22

ต.ค 61

25 จางเหมาเก็บคาขยะมูลฝอย 2,000.00                     2,000.00                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอิฏิญากรณ  อนุศรี นางสาวอิฏิญากรณ  อนุศรี ราคาเหมาะสม บนัทึกขอตกลง ลว.5

ต.ค 61


	ตค.

