
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ธงชาติ) 20,500.00              20,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 15/2563

20,500.00 20,500.00 เสนอราคาเหมาะสม  2 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิวันพอ่แหง่ชาติ 4,785.00 4,785.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งศิลป์ 2 ร้านเก่งศิลป์ 2 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 16/2563

4,785.00 4,785.00 เสนอราคาเหมาะสม  2 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จัดซ้ือไม้ดอก-ไม้ประดับ 4,000.00               4,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านโคราช การ์เดน ร้านโคราช การ์เดน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  17/2563

4,000.00 4,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  2 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมาเต้นท+์เก้าอี้ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ แสนพรมราช นายสมบูรณ์ แสนพรมราช มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  18/2563

3,000.00 3,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  2 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จัดซ้ือพานดอกไม้สด 3,500.00               3,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กดอกไม้ ร้านตุ๊กดอกไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 19/2563

3,500.00 3,500.00 เสนอราคาเหมาะสม  2 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 68,768.90              68,768.90            เฉพาะเจาะจง บ.สุภวัชร์เอ็นวายเซ็นเตอร์ จก. บ.สุภวัชร์เอ็นวายเซ็นเตอร์ จก. มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 20/2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    3  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    3  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563

68,768.90 68,768.90 เสนอราคาเหมาะสม  2 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จ้างเหมาประกอบอาหาร 1,500.00               1,500.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวชนานันท์  ผ่องภูษา นางสาวชนานันท์  ผ่องภูษา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 21/2563

ถวายพระ 1,500.00 1,500.00 เสนอราคาเหมาะสม  2 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 5,000.00               5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  มุกขะกังค์ นางสุมาลี  มุกขะกังค์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 22/2563

และเคร่ืองด่ืม 5,000.00 5,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  2 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,500.00               6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วิส ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 24/2563

กองช่าง 6,500.00 6,500.00 เสนอราคาเหมาะสม  6 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จ้างเหมาท าป้ายบอกทาง 8,000.00               8,000.00 เฉพาะเจาะจง อิสระกรุ๊ป อิสระกรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 26/2563

ถนนวงแหวน 8,000.00 8,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  9 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 880.00                  880.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  ศรีจ านงค์ นายสุรพล  ศรีจ านงค์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 27/2563

หมายเลขทะเบียน ยข-3126 880.00 880.00 เสนอราคาเหมาะสม  9 ธ.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    3  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จัดซ้ือน้ ามันโครงการภัยแล้ง 339,730.00            339,730.00 เฉพาะเจาะจง บ.พงษ์กิต จก. บ.พงษ์กิต จก. มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 28/2563

ส าหรับเคร่ืองจักร ปภ. 339,730.00 339,730.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 จัดซ้ือไม้กวาดทางมะพร้าว 1,500.00               1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประคอง  งาผักแว่น นางสาวประคอง  งาผักแว่น มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 29/2563

1,500.00 1,500.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,020.00               3,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์พัฒนาค้าวัสดุ ร้านทรัพย์พัฒนาค้าวัสดุ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 30/2563

3,020.00 3,020.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,424.00               3,424.00 เฉพาะเจาะจง บ.สุภัชร์เอ็นวายเซ็นเตอร์ จก. บ.สุภัชร์เอ็นวายเซ็นเตอร์ จก. มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  31/2563

3,424.00 3,424.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

16 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ า 36,505.19              36,505.19 เฉพาะเจาะจง หจก.รถขุด 2002 หจก.รถขุด 2002 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 32/2563

หมายเลขทะเบียน ผว 3991 36,505.19 36,505.19 เสนอราคาเหมาะสม  11 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    3  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 444,300.00            404,300.00 e-bidding หจก.เจี๊ยบสูน บ.คูณมั่นคงก่อสร้าง2006 จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  1/2563

บ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ 3 350,000.00 319,999.00 เสนอราคาต่ าสุด  12 ธ.ค. 62

(ถนนเลียบสระน้ าสาธารณะ หจก.แอล.เอส.เอช.กรุ๊ป(200) ภายในวงเงินงบประมาณ

เชื่อม ซอย 3) 351,000.00

หจก.พรโชติการสร้าง

320,500.00

หจก.โชคดีทรัพย์การโยธา

370,000.00

หจก.ทนนท์คอนสตรัคชั่น

340,000.00

บ.เฮงเจริญการโยธา จ ากัด

340,000.00

บ.เฮงเจริญการโยธา จ ากัด

340,000.00

บ.คูณมัน่คงกอ่สร้าง2006 จ ากดั

319,999.00

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 65,300.00              63,700.00 e-bidding หจก.พรโชติการสร้าง บ.คูณมั่นคงก่อสร้าง2006จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  2/2563

บ้านหนองพลวงใหญ่ ม. 3 59,000.00 58,888.00 เสนอราคาต่ าสุด  12 ธ.ค. 62

(ซอย 4-เชื่อมถนนเลียบสระน้ า) บ.คูณมั่นคงก่อสร้าง2006จ ากัด ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    3  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563

58,888.00

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 1,743,300.00          1,743,300.00 e-bidding หจก.สุพรรณีก่อสร้าง หจก.พรโชติการสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  3/2563

คสล. บ้านไชยมงคล ม. 1 1,690,000.00 1,444,000.00 เสนอราคาต่ าสุด  13 ธ.ค.62

(โกรกตะคร้อ) หจก.พรโชติการสร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ

1,444,000.00

บ.ราชสีห2์012 คอนสตรัคชั่น

จ ากัด

1,822,200.00

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 180,900.00            176,300.00 e-bidding หจก.พรโชติการสร้าง หจก.พรโชติการสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  4/2563

ซอยบ้านนางแว่น 139,700.00 139,700.00 เสนอราคาต่ าสุด  13 ธ.ค.62

บ้านหนองพลวงใหญ่ ม. 3 บ.เฮงเจริญการโยธา จ ากัด ภายในวงเงินงบประมาณ

145,000.00

บ.คูณมั่นคง ก่อสร้าง 2006

จ ากัด

148,888.00

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 360,000.00            348,000.00 e-bidding หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ หจก.ทนนท์คอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  5/2563

หมู่ที่ 5 (บ้านหนองไทร ซ.10) 290,000.00 240,000.00 เสนอราคาต่ าสุด  17 ธ.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    3  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุ๊ป(2000) ภายในวงเงินงบประมาณ

275,000.00

หจก.พรโชติการสร้าง

255,400.00

หจก.ทนนท์คอนสตรัคชั่น

240,000.00

บ.เฮงเจริญการโยธา จ ากัด

290,000.00

บ.คูณมั่นคงก่อสร้าง 2006 

จ ากัด

277,777.00

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 500,000.00            473,200.00 e-bidding หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ หจก.ทนนท์คอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  6/2563

หมู่ที่ 5 (บ้านหนองไทร ซ.11) 370,000.00 340,000.00 เสนอราคาต่ าสุด  17 ธ.ค. 62

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุ๊ป(2000)

378,000.00

หจก.พรโชติการสร้าง

347,000.00

หจก.โชคดีทวีทรัพย์การโยธา

419,500.00

หจก.ทนนท์คอนสตรัคชั่น



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    3  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563

340,000.00

บ.เฮงเจริญการโยธาจ ากัด

399,000.00

บ.คูณมั่นคงก่อสร้าง2006

จ ากัด

377,777.00

23 โครงการขยายถนน คสล. 547,100.00            425,000.00 e-bidding หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ หจก.ทนนท์คอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  8/2563

บ้านบุตาล ม. 2 390,000.00 320,000.00 เสนอราคาต่ าสุด  17 ธ.ค. 62

ซอยกลางบ้าน หจก.แอล.เอส.เอช.กรุ๊ป(2000) ภายในวงเงินงบประมาณ

369,000.00

หจก.พรโชติการสร้าง

340,000.00

หจก.ทนนท์คอนสตรัคชั่น

320,000.00

บ.เฮงเจริญการโยธาจ ากัด

369,000.00

บ.คูณมั่นคงก่อสร้าง2006

จ ำกดั

338,888.00



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    3  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 360,400.00            360,000.00 e-bidding หจก.ทนนท์คอนสตรัคชั่น หจก.ทนนท์คอนสตรัคชั่น มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  9/2563

คสล.บ้านหนองพลวงใหญ่ ม. 3 330,000.00 330,000.00 เสนอราคาต่ าสุด  17 ธ.ค. 62

(ซอยบ้านนายเมี้ยน) ภายในวงเงินงบประมาณ

25 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ า 7,529.59               7,529.59              เฉพาะเจาะจง หกจ.รถขุด2002 หกจ.รถขุด2002 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  33/2563

หมายเลขทะเบียน 85-0966 7,529.59 7,529.59 เสนอราคาเหมาะสม  17 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

26 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 11,031.70              11,031.70 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  34/2563

ในรถยนต์ หมายเลขทะเบียน  11,031.70 11,031.70 เสนอราคาเหมาะสม  19 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ


