
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและ 1,598.58               1,598.58              เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าไทยเย็น จก. บ.โตโยต้าไทยเย็น จก. มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  39/2563

ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1,598.58 1,598.58 เสนอราคาเหมาะสม  2 ม.ค. 63

ขอ 7803 ภายในวงเงินงบประมาณ

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า 600,000.00            562,800.00 e-bidding หจก.สุพรรณีก่อสร้าง หจก.พรโชติการสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  10/2563

บ้านหนองปลิง ม. 4 538,000.00 524,789.00 เสนอราคาต ้าสุด  2 ม.ค. 63

หจก.พรโชติการสร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ

524,789.00

3 จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศ 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านแอร์ เซอร์วิส หจก.บ้านแอร์ เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  40/2563

1,819.00 1,819.00 เสนอราคาเหมาะสม  7 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล 2,820.00               2,820.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งศิลป์ 2 ร้านเก่งศิลป์ 2 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  41/2563

กิจกรรมทางวิชาการ ศพด. 2,820.00 2,820.00 เสนอราคาเหมาะสม  8 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จัดซื อน ้าแข็งน ้าดื มกิจกรรม 460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  มุกขะกังค์ นางสุมาลี  มุกขะกังค์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  42/2563

ทางวิชาการ ศพด. 460.00 460.00 เสนอราคาเหมาะสม  9 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    5   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    5   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

6 จัดซื อวัสดุการศึกษา 1,990.00               1,990.00              เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  43/2563

1,990.00 1,990.00 เสนอราคาเหมาะสม  9 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์โครงการ 6,690.00               6,690.00              เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  44/2563

กิจกรรมทางวิชาการ ศพด. 6,690.00 6,690.00 เสนอราคาเหมาะสม  9 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล 840.00                  840.00                 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ชีจะโปะ นายสมชาย  ชีจะโปะ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 45/2563

ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการฯ 840.00 840.00 เสนอราคาเหมาะสม  10 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 โครงการเสริมผิว Asphaltic 2,421,000.00          2,354,596.64 e-bidding หจก.โชคชัยการโยธา หจก.เอส.พ.ีอินเตอร์มาร์เก็ตติ ง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  11/2563

concreat ม. 1 บ้านไชยมงคล 1,879,797.34 1,660,000.00 เสนอราคาต ้าสุด  10 ม.ค. 63

หจก.ด่านขุนทดกิตติชัย ภายในวงเงินงบประมาณ

1,880,000.00

หจก.สุพรรณีก่อสร้าง

1,880,000.00

หจก.เอส.พ.ีอินเตอร์มาร์เก็ตติ ง

1,660,000.00

หจก.ป.ชินวงค์การก่อสร้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    5   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

2,089,500.00

บ.ช้างอ้วนคอนสตรัคชั น จา้กัด

1,713,300.67

ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ

1,720,000.00

กฤติมาก่อสร้าง

1,885,000.00

10 จ้างเหมาท้าป้ายงานกีฬา 9,000.00               9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งศิลป์ 2 ร้านเก่งศิลป์ 2 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 47/2563

9,000.00 9,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  17 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จัดซื อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,101.00               1,101.00              เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  48/2563

1,101.00 1,101.00 เสนอราคาเหมาะสม  20 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จัดซื อถ้วยราลวัลงานกีฬา 10,400.00              10,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอากรินทร์  รัตนมงคล นายอากรินทร์  รัตนมงคล มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  50/2563

10,400.00 10,400.00 เสนอราคาเหมาะสม  22 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

13  จัดซื อน ้าดื ม-น ้าแข็ง 6,000.00               6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดวงจิตร  พงษ์ราศรี นางดวงจิตร  พงษ์ราศรี มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  51/2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    5   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

6,000.00 6,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  22 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 จัดซื ออุปกรณ์กีฬา 36,600.00              36,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอากรินทร์  รัตนมงคล นายอากรินทร์  รัตนมงคล มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  52/2563

36,600.00 36,600.00 เสนอราคาเหมาะสม  22 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

15  จ้างเหมาจัดสถานที สนามกีฬา 25,000.00              25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย  โตกพุดซา นายฉัตรชัย  โตกพุดซา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  53/2563

25,000.00 25,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  22 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

16 จ้างเหมาเครื องขยายเสียงงานกีฬา 7,500.00               7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์ สวัสดี นางสาวสุรีรัตน์ สวัสดี มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  54/2563

7,500.00 7,500.00 เสนอราคาเหมาะสม  22 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

17 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน 20,000.00              20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภัณฑ์ 2511 หจก.ศรีประภัณฑ์ 2511 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  55/2563

กีฬา 20,000.00 20,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  22 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,992,200.00          1,947,300.00 e-bidding เจตนะธรรมค้าไม้ หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  12/2563

บ้านไชยมงคล หมู่ที  1 1,750,000.00 1,420,000.00 เสนอราคาต ้าสุด  22 ม.ค. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    5   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

(โกรกตะคร้อ-หนองผักบุ้ง) หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ ภายในวงเงินงบประมาณ

1,420,000.00

หจก.สุพรรณีก่อสร้าง

1,730,000.00

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุ๊ป(2000)

1,688,000.00

หจก.พรโชติการสร้าง

1,495,000.00

บ.เฮงเจริญการโยธา

1,520,000.00

บ.ราชสีห2์012คอนสตรัคชั น

จา้กัด

1,850,000.00


