
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน ้า 32,657.47 32,657.47 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 140/61

เสนอราคา 32,657.47 บาท ราคาที่จ้าง 32,657.47 บาท เสนอราคาเหมาะสม 2-ก.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างทา้ป้ายไวนิล 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ชีจะโปะ นายสมชาย ชีจะโปะ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 139/61

เสนอราคา 360 บาท ราคาที่จ้าง 360 บาท เสนอราคาเหมาะสม  2 ก.ค.61

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จัดซื อวัสดุสนาม 7,941 7,941 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จา้กัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จา้กัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 141/61

เสนอราคา 7,941 บาท ราคาที่ซื อ 7,941 บาท เสนอราคาเหมาะสม 2-ก.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จ้างประกอบอาหารว่างและ 5,250 5,250 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ  ดวงเกิน นางสาวจารุวรรณ  ดวงเกิน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 138/61

เคร่ืองด่ืม เสนอราคา 5,250 บาท ราคาที่จ้าง 5,250 บาท เสนอราคาเหมาะสม 2-ก.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จัดซื อวัสดุส้านักงาน 14,490.00 14,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จา้กัด บริษัท รวมวิทยา จา้กัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 142/61

เสนอราคา 14,490 บาท ราคาที่ซื อ 14,490 บาท เสนอราคาเหมาะสม 11-ก.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จัดซื อวัสดุตามโครงการอบรมให้ 2,329.00 2,329.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จา้กัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จา้กัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 146/61

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ใน เสนอราคา 2,329 บาท ราคาที่ซื อ 2,329 บาท เสนอราคาเหมาะสม 16-ก.ค.-61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

 เทศบำลต ำบลไชยมงคล  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที่     3   เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
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วันที่     3   เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2561

ชีวิตประจา้วัน ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จ้างทา้ป้ายไวนิล 360 360 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ชีจะโปะ นายสมชาย  ชีจะโปะ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 144/61

เสนอราคา 360 บาท ราคาที่จ้าง 360  บาท เสนอราคาเหมาะสม 16-ก.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อม 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 145/61

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เสนอราคา 12,000 บาท ราคาที่จ้าง 12,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 16-ก.ค.-61

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จัดซื อวัสดุส้านักงาน 10,684.00 10,684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จา้กัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จา้กัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 143/61

เสนอราคา 10,684 บาท ราคาที่ซื อ 10,684 บาท เสนอราคาเหมาะสม 16-ก.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จ้างเหมาจัดทา้ป้ายไวท์บอร์ด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เก่งศิลป์ ๒ เก่งศิลป์ ๓ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 148/61

รายการอาหารกลางวัน เสนอราคา 1,000 บาท ราคาที่จ้าง 1,000 บาท เสนอราคาเหมาะสม 23-ก.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จ้างทา้ป้ายไวนิล 360 360 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ชีจะโปะ นายสมชาย  ชีจะโปะ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 151/61

เสนอราคา 360 บาท ราคาที่จ้าง 360  บาท เสนอราคาเหมาะสม 23-ก.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
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 เทศบำลต ำบลไชยมงคล  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที่     3   เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2561

12 จัดซื อต้นไม้และวัสดุเกษตร 8,030 8,030 เฉพาะเจาะจง นางแสงจันทร์  แก้ววงศ์ใหญ่ นางแสงจันทร์  แก้ววงศ์ใหญ่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 149/61

เสนอราคา 8,030 บาท ราคาที่ซื อ 8,030 บาท เสนอราคาเหมาะสม 23-ก.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 จัดซื อเคร่ืองด่ืมและน ้าแข็ง 975.00 975.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา น.ส.ชนานันท์  ผ่องภูษา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 153/61

เสนอราคา 975 บาท ราคาที่ซื อ 975 บาท เสนอราคาเหมาะสม 23-ก.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 จ้างทา้ป้ายไวนิล 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ชีจะโปะ นายสมชาย  ชีจะโปะ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 152/61

เสนอราคา 360 บาท ราคาที่จ้าง 360 บาท เสนอราคาเหมาะสม 23-ก.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 จัดซื อพระฉายาลักษณ์สมเด็จ 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 155/61

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ เสนอราคา 2,200 บาท ราคาที่ซื อ 2,200  บาท เสนอราคาเหมาะสม 24-ก.ค.-61

บดินทรเทพยวรางวกูร ภายในวงเงินงบประมาณ

16 จัดซื อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 56,000 56,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์บริการสาธารณสุข สหกรณ์บริการสาธารณสุข มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 156/61

พร้อมอุปกรณ์ฉีดตามโครงการสัตว์ นครราชสีมา นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสม 25-ก.ค.-61

ปลอดโรค คนปลอดภัย เสนอราคา 56,000 บาท ราคาที่ซื อ 56,000 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

17 จัดซื อวัสดุตามโครงการป้องกัน 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พ.ีเอฟ.กรุ๊ป เอส.พ.ีเอฟ.กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 153/61

อัคคีภัยเบื องต้นแก่ประชาชน เสนอราคา 15,200 บาท ราคาที่ซื อ 15,200 บาท เสนอราคาเหมาะสม 23-ก.ค.-61

ข้าราชการ ลุกจ้างประจา้ และ ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
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วันที่     3   เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2561

พนักงานจ้าง

18 จัดซื อน ้ามันเชื อเพลิง 62,309.00 62,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จา้กัด บริษัท บางจากกรีนเนท จา้กัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ข้อตกลงซื อน ้ามัน1/61

เสนอราคา 62,309 บาท ราคาที่ซื อ 62,309 บาท เสนอราคาเหมาะสม 3-ต.ค.-61

ภายในวงเงินงบประมาณ

19 โครงการก่อสร้างสาถนน คสล. 102,000 102,000.00 e-bidding หจก.พรโชติการสร้าง หจก.พรโชติการสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง

บ้านบุตาล หมู่ที่ 2 เสนอราคา 83,700 บาท ราคาที่จ้าง 83,700 บาท เสนอราคาต้่าสุด

(ซอยบ้านยายดอกไม)้ บ.เฮงเจริญการโยธา จา้กัด ภายในวงเงินงบประมาณ

เสนอราคา 97,000 บาท

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 820,000 820,000.00 e-bidding บ.เฮงเจริญการโยธา จา้กัด บ.เฮงเจริญการโยธา จา้กัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง

บ้านไชยมงคล หมู่ที่ 1 เสนอราคา 672,000 บาท ราคาที่จ้าง 672,000 บาท เสนอราคาต้่าสุด

(โกรกตะคร้อ ซอย  2) บ.บุญเจือ จา้กัด ภายในวงเงินงบประมาณ

เสนอราคา 732,000 บาท

หจก.โคราชพัฒนะ

เสนอราคา 740,000 บาท

หจก.สุพรรณีก่อสร้าง

เสนอราคา 770,000 บาท

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 530,000 530,000.00 e-bidding บ.ช้างอ้วนคอนสตรัคชั่นจา้กัด บ.ช้างอ้วนคอนสตรัคชั่น จา้กัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง

ผิวทาง Asphaltic Concrete เสนอราคา 527,000 บาท ราคาที่จ้าง 527,000 บาท เสนอราคาต้่าสุด
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หมู่ที่ 4 บ้านหนองปลิง หจก.สุพรรณีก่อสร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ

เสนอราคา 529,000 บาท

หจก.โคราชพัฒนะ

เสนอราคา 536,400 บาท

22 โครงการเสริมผิว Asphaltic 508,000 508,000.00 e-bidding บ.ช้างอ้วนคอนสตรัคชั่นจา้กัด บ.ช้างอ้วนคอนสตรัคชั่นจา้กัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง

Concrete หมู่ที่ 3 เสนอราคา 505,000 บาท ราคาที่จ้าง 505,000 บาท เสนอราคาต้่าสุด

บ้านหนองพลวงใหญ่ ซ.8ไป ซ.9 หจก.สุพรรรณีก่อสร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ

เสนอราคา 507,000 บาท

หจก.โคราชพัฒนะ

ราคาที่เสนอ 507,500 บาท

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 437,000 437,000.00 e-bidding หจก.พรโชติการสร้าง หจก.พรโชติการสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง

บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 เสนอราคา 357,700 บาท ราคาที่จ้าง 357,700 บาท เสนอราคาต้่าสุด

(ซอย 10) บ.เฮงเจริญการโยธา จา้กัด ภายในวงเงินงบประมาณ

เสนอราคา 384,000 บาท

หจก.โคราชพัฒนะ

เสนอราคา 392,000 บาท

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 91,000 91,000.00 e-bidding หจก.พรโชติการสร้าง หจก.พรโชติการสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง

บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 เสนอราคา 75,300 บาท ราคาที่จ้าง 75,300 บาท เสนอราคาต้่าสุด



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561

 เทศบำลต ำบลไชยมงคล  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที่     3   เดือน สิงหำคม  พ.ศ. 2561

ซอยบ้านนางวรรณี กล้ากระโทก บ.เฮงเจริญการโยธา จา้กัด ภายในวงเงินงบประมาณ

เสนอราคา 86,000 บาท


