
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 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

2 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

3 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

4 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

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 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

6 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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    4  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562
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ภายในวงเงินงบประมาณ

7 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

8 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

9 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

10 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

11 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
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วันที่    4  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562

12 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

13 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

14 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

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

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

หจก. ตติญชัย (2004) ภายในวงเงินงบประมาณ

670,000.00

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

455.00 455.00 เสนอราคาเหมาะสม  24 พ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1
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17 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

18 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


