
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 2,610 2,610 เฉพาะเจาะจง ปูเป้ก๊อปปี้ ปูเป้ก๊อปปี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  1/2562

เสนอราคา 2,610 บาท ราคาที่จ้าง  2,610 บาท เสนอราคาเหมาะสม 11-ต.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 5,589.68 5,589.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จ ากัด บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  2/2562

หมายเลขทะเบียน  กย3479 ราคาที่เสนอ 5,589.68 บาท ราคาที่จ้าง 5,589.68 บาท เสนอราคาเหมาะสม 16-ต.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) 74,568 74,568 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  3/2562

ราคาที่เสนอ 74,568 บาท ราคาที่ซ้ือ 74,568 บาท เสนอราคาเหมาะสม 16-ต.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

4  จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 11,298.13 11,298.13 เฉพาะเจาะจง หจก.โคกกกรวดค้าไม้ หจก.โคกกรวดค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  4/2562

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ราคาที่เสนอ 11,298.13 บาท ราคาที่จ้าง 11,298.13 บาท เสนอราคาเหมาะสม 19-ต.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13275 13,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  5/2562

เสนอราคา 13,275 บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 13,275 บาท เสนอราคาเหมาะสม  1 พ.ย.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 19285 19,285.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  6/2562

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

 ราคาที่เสนอ19,285 บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 19,285 บาท เสนอราคาเหมาะสม  7 พ.ย. 61

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 10540 10,540.00 เฉพาะเจาะจง อู่เกรียงไกรกลการ (ช่างเขียน) อู่เกรียงไกรกลการ(ช่างเขียน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  7/2562

หมายเลขทะเบียน 85-3796 ราคาที่เสนอ 10,540 บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 10,540 บาท เสนอราคาเหมาะสม  9 พ.ย. 61

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 550 550.00 เฉพาะเจาะจง ปูเป้ก๊อปปี้ ปูเป้ก๊อปปี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  8/2562

พร้อมเข้าเล่ม ราคาที่เสนอ 550 บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 550 บาท เสนอราคาเหมาะสม 12-พ.ย.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 42619 42,619.00 เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  9/2562

 ราคาที่เสนอ 42,619 บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 42,619 บาท เสนอราคาเหมาะสม  13 พ.ย.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ธงชาติ) 4750 4,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด บริษัท รวมวิทยา จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  10/2562

เสนอราคา 4,750 บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 4,750 บาท เสนอราคาเหมาะสม  19  พ.ย. 61

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3300 3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  11/2562

โน๊ตบุ๊ค 416 58 0026 เสนอราคา 3,300บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 3,300 บาท เสนอราคาเหมาะสม  19 พ.ย.61



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 754.35 754.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จ ากัด บริษัท โตโยต้าไทยเย็น จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  12/2562

หมายเลขทะเบียน กย 3479 เสนอราคา 754.35 บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 754.35 บาท เสนอราคาเหมาะสม  20 พ.ย. 61

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 500 500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  13/2562

เลขครุภัณฑ์ 416 54 0020 เสนอราคา 500บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง500 บาท เสนอราคาเหมาะสม  20 พ.ย.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์บรรทุกขยะ 5500 5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปักธงชัยอะไหล่ หจก.ปักธงชัยอะไหล่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  14/2562

เสนอราคา 5,500 บาท ราคาที่ซ้อ/จ้าง 5,500 บาท เสนอราคาเหมาะสม  26 พ.ย. 61

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 875 875.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พอฤทัย เสมาเจริญธรรม น.ส.พอฤทัย เสมาเจริญธรรม มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  15/2562

ประชุมสภา เสนอราคา 875 บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 875 บาท เสนอราคาเหมาะสม  26 พ.ย. 61

ภายในวงเงินงบประมาณ

16 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 670 670.00 เฉพาะเจาะจง ปูเป้ก๊อปปี้ ปูเป้ก๊อปปี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  16/2562

เสนอราคา 670 บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 670 บาท เสนอราคาเหมาะสม  27 พ.ย. 61

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

17 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 2200 2,200.00 เฉพาะเจาะจง อู่เกรียงไกรกลการ(ช่างเขียน) อู่เกรียงไกรกลการ(ช่างเขียน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  17/2562

หมายเลขทะเบียน 87-8490 เสนอราคา 2,200 บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 2,200 บาท เสนอราคาเหมาะสม  3 ธ.ค. 61

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 2600 2,600.00 เฉพาะเจาะจง อู่อ านาจการช่าง อู่อ านาจการช่าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  18/2562

หมายเลขทะเบียน กย 3479 ราคาที่เสนอ 2,600 บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 2,6005 บาท เสนอราคาเหมาะสม  12 ธ.ค. 61

ภายในวงเงินงบประมาณ

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 37475 37,475.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  19/2562

ราคาที่เสนอ 37,475 บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 37,475 บาท เสนอราคาเหมาะสม  25 ธ.ค. 61

ภายในวงเงินงบประมาณ

20 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(คลัง) 26225 26,225.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  20/2562

ราคาที่เสนอ 26,225 บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 26,225 บาท เสนอราคาเหมาะสม 25-ธ.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านัก) 9310 9,310.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  21/2562

 ราคาที่เสนอ 9,310 บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 9,310 บาท เสนอราคาเหมาะสม  25 ธ.ค. 61

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

22 จัดซ้ือวัสดุเกษตร (ส านักปลัด) 7430 7,430.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์ หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  22/2562

เสนอราคา 7,430 บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 7,430 บาท เสนอราคาเหมาะสม  25 ธ.ค.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

23 จ้างเหมาท าป้ายปีใหม่ 10320 10,320.00 เฉพาะเจาะจง ฟร้องค์กราฟิกส์ ฟร้องค์กราฟิกส์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  23/2562

เสนอราคา 10,320บาท ราคาที่ซ้ือ/จ้าง 10,320 บาท เสนอราคาเหมาะสม  27 ธ.ค.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

24 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 3094.5 3,094.50 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 24/2562

หมายเลขทะเบียน 87-8490 3,094.50 3,094.50 เสนอราคาเหมาะสม  4 ม.ค.62

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 จัดซ้ือน้ ามันส าหรับเคร่ืองจักร 261100 261,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พงษ์กิต จ ากัด บริษัท พงษ์กิต จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 26/2562

ตามโครงการส ารองน้ าฯ 261,100.00 261,100.00 เสนอราคาเหมาะสม  8 ม.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

26 จ้างเหมาท าป้ายกิจกรรม 5250 5,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งศิลป2์ ร้านเก่งศิลป2์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 27/2562

ทางวิชาการ ศพด. 5,250.00 5,250.00 เสนอราคาเหมาะสม  9 ม.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

27 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม 3885 3,885.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 28/2562



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ทางวิชาการ ศพด. 3,885.00 3,885.00 เสนอราคาเหมาะสม  9 ม.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

28 จัดซ้ือน้ าด่ืม-น้ าแข็ง กิจกรรม 460 460.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.เจริญพาณิชย์ ร้าน ก.เจริญพาณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 29/2562

ทางวิชาการ ศพด. 460.00 460.00 เสนอราคาเหมาะสม  10 ม.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

29 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 17356 17,356.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 32/2562

กองช่าง 17,356.00 17,356.00 เสนอราคาเหมาะสม  16 ม.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

30 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4320 4,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์ บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 33/2562

หรือการแพทย์ (ส านักปลัด) เซฟต้ี จ ากัด เซฟต้ี จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม  16 ม.ค. 62

4,320.00 4,320.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

31 จ้างเหมาตัดหญ้าข้างทาง 13800 13,800.00 เฉพาะเจาะจง นายมิถุนา พิไลพันธ์ นายมิถุนา พิไลพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 34/2562

13,800.00 13,800.00 เสนอราคาเหมาะสม  23 ม.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

32 จัดซ้ือวัสดคอมพิวเตอร์ 19890 19,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 35/2562

กองการศึกษา 19,890.00 19,890.00 เสนอราคาเหมาะสม  30 ม.ค. 62



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ภายในวงเงินงบประมาณ

33 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12540 12,540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 36/2562

ส านักปลัดเทศบาล 12,540.00 12,540.00 เสนอราคาเหมาะสม  30 ม.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

34 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 8739.33 8,739.33 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 37/2562

หมายเลขทะเบียน ขง 229 8,739.33 8,739.33 เสนอราคาเหมาะสม  30 ม.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

35 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ า 17380 17,380.00 เฉพาะเจาะจง อู่เกรียงไกรกลการ (ช่างเขียน) อู่เกรียงไกรกลการ (ช่างเขียน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 38/2562

หมายเลขทะเบียน ผว 3991 17,380.00 17,380.00 เสนอราคาเหมาะสม  1 ก.พ. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

36 จ้างเหมาตัดหญ้าข้างทาง 13900 13,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาต ทับกลาง นางสาวปาริชาต ทับกลาง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 39/2562

13,900.00 13,900.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ก.พ. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

37 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ า 17900 17,900.00 เฉพาะเจาะจง อู่เกรียงไกรกลการ(ช่างเขียน) อู่เกรียงไกรกลการ(ช่างเขียน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 40/2562

หมายเลขทะเบียน 85-0966 17,900.00 17,900.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ก.พ. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

38 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 41055 41,055.00 เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 41/2562

41,055.00 41,055.00 เสนอราคาเหมาะสม  14 ก.พ. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

39 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 14656 14,656.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 42/2562

14,656.00 14,656.00 เสนอราคาเหมาะสม  27 ก.พ. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

40 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20065 20,065.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 43/2562

20,065.00 20,065.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

41 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) 5600 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์พัฒนาค้าวัสดุ ร้านทรัพย์พัฒนาค้าวัสดุ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 44/2562

กองช่าง 5,600.00 5,600.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

42 จ้างเหมาขุดลอกสระน้ าหมู่ที่ 1 25600 25,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ตระกูล ต.ก่อสร้าง ร้าน ตระกูล ต.ก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 45/2562

25,600.00 25,600.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

43 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ 360 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งศิลป2์ ร้านเก่งศิลป2์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 46/2562

เรียนรู้นอกห้องเรียน 360.00 360.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

44 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการ 1600 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 47/2562

เรียนรู้นอกห้องเรียน 1,600.00 1,600.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

45 จัดซ้ือน้ าด่ืมโครงการเรียนรู้ 550 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.พาณิชย์ ร้าน ก.พาณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 48/2562

นอกห้องเรียน 550.00 550.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

46 จ้างเหมารถบัสโครงการเรียนรู้ 3000 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  พูนกระโทก นายมาโนช  พูนกระโทก มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 49/2562

นอกห้องเรียน 3,000.00 3,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

47 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 16427 16,427.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 50/2562

(กองการศึกษา) 16,427.00 16,427.00 เสนอราคาเหมาะสม  7 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

48 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 10885 10,885.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  พาขุนทด นายอ านาจ  พาขุนทด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  51/2562



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

หมายเลขทะเบียน กฉ 2392 10,885.00 10,885.00 เสนอราคาเหมาะสม  8 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

49 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ า 9040 9,040.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ์  ชินโคตร์ นายสิทธิพงษ์  ชินโคตร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 57/2562

ทบ 29654 9,040.00 9,040.00 เสนอราคาเหมาะสม  22 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

50 จัดซ้ือน้ าด่ืม-น้ าแข็ง 1150 1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.พาณิชย์ ร้าน ก.พาณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 57/2562

1,150.00 1,150.00 เสนอราคาเหมาะสม  22 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

51 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้ 2500 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 58/2562

2,500.00 2,500.00 เสนอราคาเหมาะสม  22 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

52 จ้างท าป้ายไวนิลกิจกรรม 750 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งศิลป์ 2 ร้านเก่งศิลป์ 2 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 59/2562

วิง่คบไฟ 750.00 750.00 เสนอราคาเหมาะสม  22 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

53 จัดซ้ือยางรถยนต์บรรทุกน้ า 44600 44,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.มิตรภาพการยางและศูนย์ล้อ บ.มิตรภาพการยางและศูนย์ล้อ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 60/2562

ผว 3991 นครราชสีมา จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม  28 ม.ีค. 62



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

44,600.00 44,600.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

54 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 7579.88 7,579.88 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากัด บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  61/2563

หมายเลขทะเบียน กย 3479 7,579.88 7,579.88 เสนอราคาเหมาะสม  29 ม.ีค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

55 จัดซ้ือชุดทดสอบสารเสพติด 1100 1,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประวีณเภสัช หจก.ประวีณเภสัช มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  62/2562

1,100.00 1,100.00 เสนอราคาเหมาะสม  1 เม.ย.62

ภายในวงเงินงบประมาณ

56 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 3600 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ชีจะโปะ นายสมชาย ชีจะโปะ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 63/2562

ประชาสัมพันธ์ไฟป่า 3,600.00 3,600.00 เสนอราคาเหมาะสม  3 เม.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

57 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 10320 10,320.00 เฉพาะเจาะจง ฟร้องค์กราฟิกส์ ฟร้องค์กราฟิกส์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  64/2562

วันสงกรานต์ 10,320.00 10,320.00 เสนอราคาเหมาะสม  4 เม.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

58 โครงการก่อสร้างห้องน้ า ศพด. 90000 90,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดชาธารคอนสตรัคชั่น หจก.เดชาธารคอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  2/2562

89,000.00 89,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  24 เม.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

59 โครงการก่อสร้างทางเข้า-ออก 150000 150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดชาธารคอนสตรัคฃ่ัน หจก.เดชาธารคอนสตรัคฃ่ัน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  3/2562

ศพด.ไชยมงคล 145,000.00 145,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  24 เม.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

60 โครงการปรับปรุงระบบประปา 169000 169,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดชาธารคอนสตรัคชั่น หจก.เดชาธารคอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  4/2562

หมู่บ้าน 166,000.00 166,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  24 เม.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

61 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ 20,115.00              20,115.00            เฉพาะเจาะจง นางละมุล  วินดี นางละมุล  วินดี มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  67/2562

หมายเลขทะเบียน 85-3796 20,115.00 20,115.00 เสนอราคาเหมาะสม  1 พ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

62 จ้างเหมาท าป้าย 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งศิลป์ 2 ร้านเก่งศิลป์ 2 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  68/2562

พิธีพระบรมราชาภิเษก 760.00 760.00 เสนอราคาเหมาะสม  1 พ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

62 จ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ฐาน 8,400.00               8,400.00              เฉพาะเจาะจง นายโกศล  ภักดีสูงเนิน นายโกศล  ภักดีสูงเนิน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  69/2562

พระบรมฉายาลักษณ์ 8,400.00 8,400.00 เสนอราคาเหมาะสม  1 พ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

64 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 70/2562

15,000.00 15,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  1 พ.ค. 62



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ภายในวงเงินงบประมาณ

65 จ้างเหมาท าป้ายวันวิสาขบูชา 2,850.00               2,850.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งศิลป์ 2 ร้านเก่งศิลป์ 2 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  71/2562

2,850.00 2,850.00 เสนอราคาเหมาะสม  8 พ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

66 จัดซ้ือไม้ประดับ 3,400.00                    3,400.00 เฉพาะเจาะจง นางประยงค์  เหิกขุนทด นางประยงค์  เหิกขุนทด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  72/2562

3,400.00 3,400.00 เสนอราคาเหมาะสม  8 พ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

67 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ 3,000.00                   3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  พาขุนทด นายอ านาจ  พาขุนทด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  73/2562

หมายเลขทะเบียน ยข 3126 3,000.00 3,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  10 พ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

68 จัดซ้ือศาลพระภูมิ 3,500.00                    3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ศาล ร้านณรงค์ศาล มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  74/2562

3,500.00 3,500.00 เสนอราคาเหมาะสม  13 พ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

69 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 25,806.00              25,806.00 เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์  บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์  มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  75/2562

จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม  14 พ.ค. 62

25,806.00 25,806.00 ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

70 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,335.46 25,335.46 เฉพาะเจาะจง บ.สุภวัชร์เอ็นวายเซ็นเตอร์ บ.สุภวัชร์เอ็นวายเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  76/2562

จ ากัด จ ากัด เสนอราคาเหมาะสม  14 พ.ค. 62

25,335.46 25,335.46 ภายในวงเงินงบประมาณ

71 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ า 42,496.12 42,496.12 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  77/2562

หมายเลขทะเบียน ผว 3991 42,496.12 42,496.12 เสนอราคาเหมาะสม  16 พ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

72 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,629.00               8,629.00              เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 78/2562

8,629.00 8,629.00 เสนอราคาเหมาะสม  16 พ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

73 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 12,678.00              12,678.00            เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 79/2562

12,678.00 12,678.00 เสนอราคาเหมาะสม  16 พ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

74 โครงการเสริมผิวแอสฟัลติก 571,500.00            567,300.00 e-bidding หจก.เอสพีอินเตอร์ หจก.เอสพีอินเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  5/2562

คอนกรีต สาย กม. 13 มาร์เก็ตต้ิง 535,000.00 มาร์เก็ตต้ิง 535,000 เสนอราคาต่ าสุด  16 พ.ค. 62

หจก. ตติญชัย (2004) ภายในวงเงินงบประมาณ

550,000.00

75 โครงการก่อสร้างถนน 719,400.00            699,900.00 e-bidding หจก.เอสพีอินเตอร์ หจก.เอสพีอินเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  6/2562



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 มาร์เก็ตต้ิง 664,000.00 มาร์เก็ตต้ิง 664,000.00 เสนอราคาต่ าสุด  16 พ.ค. 62

หจก. ตติญชัย (2004) ภายในวงเงินงบประมาณ

670,000.00

76 จ้างถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม 455.00                  455.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวลักษณ์ ตะเคียนงาม นางสาวเสาวลักษณ์ ตะเคียนงาม มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 80/2562

455.00 455.00 เสนอราคาเหมาะสม  24 พ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 302,100.00            302,000.00 e-bidding หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ หจก.เฮงเจริญญการโยธา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  7/2562

หมู่ที่ 5 บ้านหนองไทร 270,000.00 245,000.00 เสนอราคาต่ าสุด  31 พ.ค. 62

หจก.พรโชติการสร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ

249,000.00

หจก.ตติญชัย (2004)

300,000.00

หจก.ปรุใหญ่ กรุ๊ป

264,600.00

หจก.เฮงเจริญญการโยธา

245,000.00

78 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 459,000.00            457,500.00 e-bidding บ.ส.ศิริมิตรการช่าง จ ากัด บ.ส.ศิริมิตรการช่าง จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  10/2562

หน้าส านักงานเทศบาล 399,999.00 399,999.00 เสนอราคาต่ าสุด  31 พ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

79 จัดซ้ือกระบองไฟ+กรวยจราจร 9650 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

80 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 360 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  84/2562

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 360.00 360.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 ม.ิย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

81 จัดซ้ือวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 57105 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

82 จัดซ้ือท่อดูดดับเพลิง 24000 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

83 โครงการขยายเขตประปา 171000 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



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 362900 362,900.00 e-bidding หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ หจก.พรโชติการสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  12/2562

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

85 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 418800 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



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

บ.ส.ศิริมิตรการช่าง จ ากัด

377,999.00

หจก.เฮงเจริญญการโยธา

352,000.00

86 จ้างเหมาซ่อมห้องน้ า ศพด. 8200 8,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกศล  ภักดีสูงเนิน นายโกศล  ภักดีสูงเนิน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 87/2562

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

ภายในวงเงินงบประมาณ

87 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13957 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

88 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1333300 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



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

บ.เฮงเจริญการโยธา

999,800.00

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 352900 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.คูณมั่นคง ก่อสร้าง 2006 จ ากัด

310,000.00

90 จัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดดับเพลิง 22500 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

91 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 17,090 17,090 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์พัฒนาค้าวัสดุ ร้านทรัพย์พัฒนาค้าวัสดุ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 91/2562

17,090.00 17,090.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ก.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

92 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท จิสแมพ จ ากัด บริษัท จิสแมพ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  93/2562

แบบแคร่ยาว 23,000.00 23,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  10 ก.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

93 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 3,880 3,880 เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  95/2562

3,880.00 3,880.00 เสนอราคาเหมาะสม  25 ก.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

94 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 3,510 3,510 เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ ากัด บ.รวมวิทยา จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 96/2562

3,510.00 3,510.00 เสนอราคาเหมาะสม  25 ก.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

95 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 20,872 20,872 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากัด บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 97/2562

หมายเลขทะเบียน กย 3479 20,872.49 20,872.49 เสนอราคาเหมาะสม  25 ก.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

96 จ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล 7,200.00               7,200.00              เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม  ชื่นพิมาย นายบุญเยี่ยม  ชื่นพิมาย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  98/2562

7,200.00 7,200.00 เสนอราคาเหมาะสม  2 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

97 จ้างเหมาท าป้ายโครงการ 1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ ร้านฟร้องค์กราฟิกส์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  99/2562

ปลูกต้นไม้ 1,240.00 1,240.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

98 จ้างเหมาประกอบอาหาร 5,250.00               5,250.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  100/2562

โครงการปลูกต้นไม้ 5,250.00 5,250.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

99 จัดซ้ือต้นไม้ 7,700.00               7,700.00              เฉพาะเจาะจง นางแสงจันทร์ แก้ววงศ์ใหญ่ นางแสงจันทร์ แก้ววงศ์ใหญ่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  102/2562

7,700.00 7,700.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

100 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 500.00                  500.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 103/2562

416 54 0020 500.00 500.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

101 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา 2,440.00               2,440.00              เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 104/2562

2,440.00 2,440.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

102 จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 4,280.00               4,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านแอร์ เซอร์วิส หจก.บ้านแอร์ เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 105/2562



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

4,280.00 4,280.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

103 จัดซ้ือโซ่เล่ือยยนต์ 5,100.00               5,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 106/2562

5,100.00 5,100.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

104 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม 6,600.00               6,600.00 เฉพาะเจาะจง ปูเป้ก๊อปปี้ ปูเป้ก๊อปปี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 107/2562

6,600.00 6,600.00 เสนอราคาเหมาะสม  7 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

105 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14,272.00              14,272.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 108/2562

14,272.00 14,272.00 เสนอราคาเหมาะสม  16 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

106 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 875.00 875.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 109/2562

ประชุมสภา 875.00 875.00 เสนอราคาเหมาะสม  16 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

107 จ้างเหมาติดต้ังมุ้งลวด 11,250.00              11,250.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย  เดชขุนทด นายธวัชชัย  เดชขุนทด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 110/2562

11,250.00 11,250.00 เสนอราคาเหมาะสม  16 ส.ค. 62



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ภายในวงเงินงบประมาณ

108 จ้างเหมาท าป้ายโครงสร้าง 2,300.00               2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ชีจะโปะ นายสมชาย ชีจะโปะ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 111/2562

เทศบาล 2,300.00 2,300.00 เสนอราคาเหมาะสม  20 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

109 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 7,998.25               7,998.25 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 114/2562

หมายเลขทะเบียน 87-8490 7,998.25 7,998.25 เสนอราคาเหมาะสม  23 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

110 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 2,700.00               2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  พาขุนทด นายอ านาจ  พาขุนทด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 115/2562

หมายเลขทะเบียน ยข 3126 2,700.00 2,700.00 เสนอราคาเหมาะสม  23 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

111 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,929.00               7,929.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 118/2562

7,929.00 7,929.00 เสนอราคาเหมาะสม  26 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

112 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,849.00               6,849.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  119/2562

6,849.00 6,849.00 เสนอราคาเหมาะสม  26 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

113 จ้างเหมาก าจัดและป้องกันนกพิราบ 50,000.00              50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นกออกเซอร์วิส หจก.นกออกเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 120/2562

50,000.00 50,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  29 ส.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

114 จ้างเหมารถบรรทุกขยะ 99,720.00              99,720.00            เฉพาะเจาะจง อู่เกรียงไกรกลการ (ช่างเขียน) อู่เกรียงไกรกลการ (ช่างเขียน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 122/2562

หมายเลขทะเบียน 85-3796 99,720.00 99,720.00 เสนอราคาเหมาะสม  3 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

115 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6,227.40 6,227.40 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร  วินจธนกิจ นางสาววิภาพร  วินจธนกิจ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 123/2562

6,227.40 6,227.40 เสนอราคาเหมาะสม  3 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

116 จัดซ้ือวัสดุเกษตร 6,160.00 6,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์ หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 124/2562

6,160.00 6,160.00 เสนอราคาเหมาะสม  3 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

117 จัดซ้ือวัสดุดนตรี 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ศรีประภัณฑ์ 2511 หจก. ศรีประภัณฑ์ 2511 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 125/2562

7,000.00 7,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  3 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

118 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์พัฒนาค้าวัสดุ ร้านทรัพย์พัฒนาค้าวัสดุ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 126/2562

16,200.00 16,200.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

119 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6,152.50 6,152.50 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านแอร์เซอร์วิส หจก.บ้านแอร์เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 127/2562

กองช่าง 6,152.50 6,152.50 เสนอราคาเหมาะสม  5 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

120 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านแอร์เซอร์วิส หจก.บ้านแอร์เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 128/2562

ส านักปลัด 5,564.00 5,564.00 เสนอราคาเหมาะสม   5 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

121 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,150.00              18,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  129/2562

ส านักปลัด 18,150.00 18,150.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

122 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,580.00              10,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  130/2562

สาธาฯ 10,580.00 10,580.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

123 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,975.00               9,975.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  131/2562



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

กองการศึกษา 9,975.00 9,975.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

124 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,970.00              11,970.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 132/2562

กองช่าง 11,970.00 11,970.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

125 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,940.00              23,940.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  133/2562

กองคลัง 23,940.00 23,940.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

126 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 30,800.00              30,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 134/2562

หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 30,800.00 30,800.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

127 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,975.00               9,975.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  135/2562

ส านักปลัด 9,975.00 9,975.00 เสนอราคาเหมาะสม  10 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

128 จ้างเหมาท าเว็บไซต์ 7,000.00               7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ ากัด บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 136/2562

7,000.00 7,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 ก.ย. 62



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ภายในวงเงินงบประมาณ

129 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,850.00               2,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ ากัด บ.รวมวิทยา จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 137/2562

ธงชาติ 2,850.00 2,850.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

130 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,600.00               1,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ ากัด บ.รวมวิทยา จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  138/2562

กระดาษการ์ด 1,600.00 1,600.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

131 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,380.00               5,380.00 เฉพาะเจาะจง โคราชแบตเตอร่ี-สาวตราด โคราชแบตเตอร่ี-สาวตราด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 139/2562

5,380.00 5,380.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

132 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 19,800.00              19,800.00            เฉพาะเจาะจง นายอากรินทร์  รัตนมงคล นายอากรินทร์  รัตนมงคล มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 140/2562

19,800.00 19,800.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

133 จัดซ้ือถังขยะ 70,000.00              70,000.00 เฉพาะเจาะจง อนันต์พาณิชย์ อนันต์พาณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  141/2562

70,000.00 70,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

134 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,950.00               3,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 142/2562

กองคลัง 3,950.00 3,950.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

135 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 3,093.10               3,093.10 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 143/2562

หมายเลขทะเบียน ขง 229 3,093.10 3,093.10 เสนอราคาเหมาะสม  13 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

136 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,280.00              11,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 144/2562

11,280.00 11,280.00 เสนอราคาเหมาะสม  16 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

137 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22,566.30              22,566.30 เฉพาะเจาะจง บ.สุภวัชร์เอ็นวายเซ็นเตอร์ จ ากัด บ.สุภวัชร์เอ็นวายเซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 145/2562

22,566.30 22,566.30 เสนอราคาเหมาะสม  16 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

138 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 17,577.00              17,577.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด มหาชน บริษัท ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 146/2562

กองคลัง 17,577.00 17,577.00 เสนอราคาเหมาะสม  16 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

139 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 2,600.00               2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.เค.โอเอ เซอร์วิส ร้าน เอส.เค.โอเอ เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 147/2562

2,600.00 2,600.00 เสนอราคาเหมาะสม  16 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

140 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,540.00               9,540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง หจก.เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 148/2562

9,540.00 9,540.00 เสนอราคาเหมาะสม  16 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

141 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม 3,450.00               3,450.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลักษณ์  ตะเคียนงาม น.ส.เสาวลักษณ์  ตะเคียนงาม มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  149/2562

3,450.00 3,450.00 เสนอราคาเหมาะสม  16 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

142 โครงการก่อสร้างผิวจราจร 3,197,000.00          2,902,332.62 e-bidding หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง1984 หจก.เอส.พ.ีอินเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  16/2562

บ้านหนองพลวงใหญ่ ซ.10 2,672,850.00 มาร์เก็ตต้ิง เสนอราคาต่ าสุด  16 ก.ย. 62

หจก.มะค่าพัฒนาการ 2,263,819.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

2,880,000.00

หจก.สุพรรณีก่อสร้าง

2,400,000.00

หจก.ภู่สกุลทรัพย์

3,090,000.00

หจก.เอส.พ.ีอินเตอร์



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561- กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    7 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

มาร์เก็ตต้ิง

2,263,819.00

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

2,600,000.00

143 จ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล 2,000.00               2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแช่ม กาญจนพิมาย นางแช่ม กาญจนพิมาย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  150/2562

2,000.00 2,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  17 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

144 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 2,350.00               2,350.00 เฉพาะเจาะจง นางเที่ยง  เมืองวงษ์ นางเที่ยง  เมืองวงษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  151/2562

และเคร่ืองด่ืมรับรองผู้มามอบถัง 2,350.00 2,350.00 เสนอราคาเหมาะสม  17 ก.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

145 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 113,100.00            113,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดชาธารคอนสตรัคชั่น หจก.เดชาธารคอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 17/2562

บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 113,000.00 113,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  25 ก.ย. 62

โกรกตะคร้อ ซอย 1 ภายในวงเงินงบประมาณ


