
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 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

2 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

3 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

4 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

5 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

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

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

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 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

8 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

9 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

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

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

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 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



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 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

13 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

14 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

15 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

ภายในวงเงินงบประมาณ

16 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



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

17 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

18 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

19 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

20 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

21 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



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

22 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

23 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

24 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

25 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

26 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

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



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

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

ภายในวงเงินงบประมาณ

28 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

29 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

มาร์เก็ตต้ิง

2,263,819.00

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

2,600,000.00



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

30 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

31 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

32 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


