
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อนํ้ามัน 4,300.00                 4,300.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ สหกรณการเกษตรกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.68/2565

413560003233 413560003233 11 ม.ค. 65

2 จัดซื้อนํ้ามัน 500.00                   500.00                   โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ สหกรณการเกษตรกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.70/2565

413560003233 413560003233 13 ม.ค. 65

3 จัดซื้อนํ้ามัน 2,500.00                 2,500.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ สหกรณการเกษตรกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.71/2565

413560003233 413560003233 13 ม.ค. 65

4 จัดซื้อนํ้ามัน 1,000.00                 1,000.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ สหกรณการเกษตรกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.74/2565

413560003233 413560003233 18 ม.ค. 65

5 จัดซื้อนํ้ามัน 5,400.00                 5,400.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ สหกรณการเกษตรกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.75/2565

413560003233 413560003233 19 ม.ค. 65

6 จัดซื้อวัสดุโคมไฟ 3,400.00                 3,400.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง บจก.ไทยพิพัฒนทูล ฯ บจก.ไทยพิพัฒนทูล ฯ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.76/2565

3410200039106 3410200039106 19 ม.ค. 65

7 จัดซื้อวัสดุประปา 2,950.00                 2,950.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง นายอภัย  ไตรวรรณ นายอภัย  ไตรวรรณ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.77/2565

3410200180623 19 ม.ค. 65

8 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,365.00                 1,365.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง บจก.นิวงวนแสงไทย บจก.นิวงวนแสงไทย ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.79/2565

415546000968 415546000968 20 ม.ค. 65

9 จัดซื้อวัสดุปาย 2,160.00                 2,160.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง นายธนะเมศฐ ธนาศิริรัตนชัย นายธนะเมศฐ ธนาศิริรัตนชัย ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.83/2565

21 ม.ค. 65

10 จัดซื้อวัสดุประปา 2,120.00                 2,120.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง หจก.อุดรจรัสแสง หจก.อุดรจรัสแสง ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.84/2565

413538001827 413538001827 21 ม.ค. 65

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

เทศบาลตําบลเมืองเพีย

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม

เทศบาลตําบลเมืองเพีย

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง

11 จัดซื้อสํานักงาน 1,705.00                 1,705.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง บจก.นิวงวนแสงไทย บจก.นิวงวนแสงไทย ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.85/2565

415546000968 415546000968 21 ม.ค. 65

12 จัดซื้อนํ้ามัน 2,800.00                 2,800.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ สหกรณการเกษตรกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.88/2565

413560003233 413560003233 27 ม.ค. 65

13 จัดซื้อนํ้ามัน 1,500.00                 1,500.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ สหกรณการเกษตรกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.89/2565

413560003233 413560003233 31 ม.ค. 65

14 จัดจางเก็บคาน้ําประปา 400.00                   400.00                   โดยวิธีเฉาะเจาะจง นายวิชิต  บอไชย นายวิชิต  บอไชย ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.39/2565

4 ม.ค. 65

15 จัดจางเก็บคาน้ําประปา 4,000.00                 4,000.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง นายประศักดิ์  หอมเพชร นายประศักดิ์  หอมเพชร ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.40/2565

3410200154983 3410200154983 4 ม.ค. 65

16 จัดจางเก็บคาน้ําประปา 2,000.00                 2,000.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง นางจิราพร  ตะไชยา นางจิราพร  ตะไชยา ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.41/2565

1410200028655 1410200028655 4 ม.ค. 65

17 จัดจางจดมิเตอรน้ําประปา 200.00                   200.00                   โดยวิธีเฉาะเจาะจง นายวิชิต  บอไชย นายวิชิต  บอไชย ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.42/2565

25 ม.ค. 65

18 จัดจางจดมิเตอรน้ําประปา 1,000.00                 1,000.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง นางจิราพร  ตะไชยา นางจิราพร  ตะไชยา ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.43/2565

1410200028655 1410200028655 25 ม.ค. 65

19 จัดจางจดมิเตอรน้ําประปา 1,800.00                 1,800.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง นายประศักดิ์  หอมเพชร นายประศักดิ์  หอมเพชร ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลง ลว.44/2565

3410200154983 3410200154983 25 ม.ค. 65


