
ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป

1 จัดทําตรายาง 660.00                   โดยวิธีเฉาะเจาะจง รานกิตติการพิมพ รานกิตติการพิมพ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 113 /2565

3409900021283 3409900021283 ลงวันที่ 2 ม.ีค.65

2 จัดซื้อวัสดุน้ํามัน 1,500.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ สหกรณการเกษตรกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 114 /2565

413560003233 413560003233 ลงวันที่ 2 ม.ีค.65

3 จัดซื้อวัสดุไฟฟาฯ 995.00                   โดยวิธีเฉาะเจาะจง นิวงวน แสงไทย นิวงวน แสงไทย ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 115 /2565

415546000968 415546000968 ลงวันที่ 3 ม.ีค.65

4 จัดซื้อวัสดุน้ํามัน 2,800.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ สหกรณการเกษตรกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 116 /2565

413560003233 413560003233 ลงวันที่ 4 ม.ีค.65

5 จัดทําสติ๊กเกอร 1,700.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง รานปายเช็คอินดีไซนกุดจับ รานปายเช็คอินดีไซนกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 117 /2565

1419900292922 1419900292922 ลงวันที่ 4 ม.ีค.65

6 จัดซื้อวัสดุน้ํามัน 3,000.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ สหกรณการเกษตรกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 118 /2565

413560003233 413560003233 ลงวันที่ 8 ม.ีค.65

7 จางจัดทําปาย 3,250.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง รานปายเช็คอินดีไซนกุดจับ รานปายเช็คอินดีไซนกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 119 /2565

1419900292922 1419900292922 ลงวันที่ 8 ม.ีค.65

8 จัดซื้อวัสดุน้ํามัน 2,100.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ สหกรณการเกษตรกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 121 /2565

413560003233 413560003233 ลงวันที่ 10 ม.ีค.65

9 จัดซื้อวัสดุน้ํามัน 2,800.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ สหกรณการเกษตรกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 122 /2565

413560003233 413560003233 ลงวันที่ 10 ม.ีค.65

10 จัดซื้อวัสดุน้ํามัน 1,500.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง นิวงวน แสงไทย นิวงวน แสงไทย ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 123 /2565

415546000968 415546000968 ลงวันที่ 14 ม.ีค.65

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม

เทศบาลตําบลเมืองเพีย

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม

เทศบาลตําบลเมืองเพีย

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

11 จัดซื้อวัสดุน้ํามัน 1,500.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง นิวงวน แสงไทย นิวงวน แสงไทย ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 124 /2565

415546000968 415546000968 ลงวันที่ 16 ม.ีค.65

12 จางซอมคอมพิวเตอร 700.00                   โดยวิธีเฉาะเจาะจง นิวงวน แสงไทย นิวงวน แสงไทย ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 125 /2565

415546000968 415546000968 ลงวันที่ 17 ม.ีค.65

13 จัดซื้อวัสดุประปา 3,960.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง หจก.อุดรจรัสแสง หจก.อุดรจรัสแสง ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 126 /2565

413538001827 413538001827 ลงวันที่ 18 ม.ีค.65

14 จัดซื้อวัสดุน้ํามัน 2,800.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ สหกรณการเกษตรกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 127 /2565

413560003233 413560003233 ลงวันที่ 18 ม.ีค.65

15 จัดซื้อวัสดุประปา 2,450.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง หจก.อุดรจรัสแสง หจก.อุดรจรัสแสง ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 130 /2565

413538001827 413538001827 ลงวันที่ 18 ม.ีค.65

16 จัดซื้อวัสดุกอสราง 2,400.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง หจก.อุดรจรัสแสง หจก.อุดรจรัสแสง ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 131 /2565

413538001828 413538001828 ลงวันที่ 18 ม.ีค.65

17 จัดซื้อวัสดุประปา 300.00                   โดยวิธีเฉาะเจาะจง หจก.อุดรจรัสแสง หจก.อุดรจรัสแสง ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 132 /2565

413538001828 413538001828 ลงวันที่ 21 ม.ีค.65

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,424.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง นิวงวน แสงไทย นิวงวน แสงไทย ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 133 /2565

415546000968 415546000968 ลงวันที่ 21 ม.ีค.65

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 350.00                   โดยวิธีเฉาะเจาะจง นิวงวน แสงไทย นิวงวน แสงไทย ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 135 /2565

415546000968 415546000968 ลงวันที่ 21 ม.ีค.65

20 จัดซื้อวัสดุน้ํามัน 1,500.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ สหกรณการเกษตรกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 136 /2565

413560003233 413560003233 ลงวันที่ 22 ม.ีค.65



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม

เทศบาลตําบลเมืองเพีย

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

21 จัดซื้อวัสดุน้ํามัน 100.00                   โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ สหกรณการเกษตรกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 137 /2565

413560003233 413560003233 ลงวันที่ 24 ม.ีค.65

22 จัดซื้อวัสดุน้ํามัน 4,800.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง สหกรณการเกษตรกุดจับ สหกรณการเกษตรกุดจับ ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 138 /2565

413560003234 413560003234 ลงวันที่ 28 ม.ีค.65

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,900.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง นิวงวน แสงไทย นิวงวน แสงไทย ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 140 /2565

415546000968 415546000968 ลงวันที่ 31 ม.ีค.65

24 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,214.00                 โดยวิธีเฉาะเจาะจง นิวงวน แสงไทย นิวงวน แสงไทย ราคาเหมาะสม บันทึกขอตกลงเลขที่ 141 /2565

415546000968 415546000968 ลงวันที่ 31 ม.ีค.65


