
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือกระบองไฟ+กรวยจราจร 9,650.00 9,650.00 เฉพาะเจาะจง ดับเพลิงไฟร์แมน เซฟต้ีชัวร์ ดับเพลิงไฟร์แมน เซฟต้ีชัวร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  83/2562

โปรดักส์ โปรดักส์ เสนอราคาเหมาะสม   10 ม.ิย. 62

9,650.00 9,650.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  84/2562

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั 360.00 360.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 ม.ิย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จัดซ้ือวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 57,105.00 57,105.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  85/2562

เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากัด เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม  13 ม.ิย. 62

57,105.00 57,105.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จัดซ้ือท่อดูดดับเพลิง 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ดับเพลิงไฟร์แมน เซฟต้ีชัวร์ ดับเพลิงไฟร์แมน เซฟต้ีชัวร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  86/2562

โปรดักส์ โปรดักส์ เสนอราคาเหมาะสม  17 ม.ิย. 62

24,000.00 24,000.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

5 โครงการขยายเขตประปา 171,000.00 171,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย  บุญค า นายธวัชชัย  บุญค า มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  11/2562

ม.1,ม.3,ม.5 170,000.00 170,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 ม.ิย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 362,900.00            362,900.00           e-bidding หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ หจก.พรโชติการสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  12/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   2  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   2  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

โกรกตะคร้อ ซอย 5/4 320,000.00 295,000.00 เสนอราคาต่ าสุด  17 ม.ิย. 62

หจก.พรโชติการสร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ

295,000.00

หจก.ตติญชัย (2004)

360,000.00

หจก.ปรุใหญ่ กรุ๊ป

316,000.00

บ.ส.ศิริมิตรการช่าง จ ากัด

319,999.00

หจก.เฮงเจริญญการโยธา

302,000.00

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 418,800.00            418,800.00           e-bidding หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ หจก.พรโชติการสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  13/2562

โกรกตะคร้อ ซอย 5/1 360,000.00 349,000.00 เสนอราคาต่ าสุด  17 ม.ิย. 62

หจก.พรโชติการสร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ

349,000.00

หจก.ตติญชัย (2004)

410,000.00

หจก.ปรุใหญ่ กรุ๊ป

376,900.00

บ.ส.ศิริมิตรการช่าง จ ากัด



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   2  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

377,999.00

หจก.เฮงเจริญญการโยธา

352,000.00

8 จ้างเหมาซ่อมห้องน้ า ศพด. 8,200.00               8,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกศล  ภักดีสูงเนิน นายโกศล  ภักดีสูงเนิน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 87/2562

8,200.00 8,200.00 เสนอราคาเหมาะสม  17 ม.ิย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,957.00              13,957.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 88/2562

13,957.00 13,957.00 เสนอราคาเหมาะสม  20 ม.ิย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,333,300.00          1,330,000.00 e-bidding หจก.โคราชพัฒนะ หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 14/2562

บ้านหกเหล่ียม หมู่ที่ 3 1,230,000.00 960,000.00 เสนอราคาต่ าสุด  24 ม.ิย. 62

หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ ภายในวงเงินงบประมาณ

960,000.00

หจก.สุพรรณีก่อสร้าง

1,190,000.00

หจก.พรโชติการสร้าง

1,087,000.00

บ.เฮงเจริญการโยธา



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   2  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

999,800.00

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 352,900.00            350,000.00 e-bidding หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 15/2562

บ้านบุตาล ซอย 8 280,000.00 280,000.00 เสนอราคาต่ าสุด   24 ม.ิย. 62

หจก.พรโชติการสร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ

288,000.00

หจก.ปรุใหญ่ กรุ๊ป

295,000.00

บ.เฮงเจริญการโยธา จ ากัด

287,800.00

บ.คูณมัน่คง กอ่สร้าง 2006 จ ากดั

310,000.00

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดดับเพลิง 22,500.00              22,500.00 เฉพาะเจาะจง ดับเพลิงไฟร์แมน เซฟต้ีชัวร์ ดับเพลิงไฟร์แมน เซฟต้ีชัวร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 89/2562

โปรดักส์ โปรดักส์ เสนอราคาเหมาะสม  27 ม.ิย. 62

22,500.00 22,500.00 ภายในวงเงินงบประมาณ


