
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือน้้าด่ืม เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  1/2563

เสนอราคาเหมาะสม   1 ต.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาประกอบอาหารวา่ง 875.00                  875.00                 เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  มุกขะกังค์ นางสุมาลี  มุกขะกังค์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  2/2563

และเคร่ืองด่ืม ประชุมสภา 875.00 875.00 เสนอราคาเหมาะสม  1 พ.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง นายมงคล  เพิม่พูน นายมงคล  เพิม่พูน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  3/2563

850.00 850.00 เสนอราคาเหมาะสม  7 พ.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 41,172.30              41,172.30             เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จก. บ.แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จก. มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  5/2563

41,172.30 41,172.30 เสนอราคาเหมาะสม  8 พ.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (ช่าง) 19,435.00 19,435.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ้ากัด(มหาชน) บริษัท ดูโฮม จ้ากัด(มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  6/2563

19,435.00 19,435.00 เสนอราคาเหมาะสม  12 พ.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 4,000.00                4,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เคโอเอ เซอร์วสิ ร้านเอส.เคโอเอ เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  7/2563

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

4,000.00 4,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  14 พ.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จัดซ้ือสติกเกอร์สะท้อนแสง 3,745.00                3,745.00              เฉพาะเจาะจง หจก.รถขุด2002 หจก.รถขุด2002 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  8/2563

ติดรถยนต์ 3,745.00 3,745.00 เสนอราคาเหมาะสม  14 พ.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 4,980.00                4,980.00              เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  ศรีจ้านงค์ นายสุรพล  ศรีจ้านงค์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  9/2563

กฉ 2392 นครราชสีมา 4,980.00 4,980.00 เสนอราคาเหมาะสม  18 พ.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จ้างเหมาท้าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งศิลป์ 2 ร้านเก่งศิลป์ 2 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ธ.ค.-63

มหกรรมศิลปะนานาชาติ 1,250.00 1,250.00 เสนอราคาเหมาะสม  25 พ.ย. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ 4,800.00                4,800.00              เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  13/2563

4,800.00 4,800.00 เสนอราคาเหมาะสม  26 พ.ย. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) 75,127.00              75,127.00             เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  14/2563

75,127.00 75,127.00 เสนอราคาเหมาะสม  28 พ.ย. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

12 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (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

13 จา้งเหมาท้าปา้ยไวนลิวนัพอ่แหง่ชาติ 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

14 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

15 จ้างเหมาเต้นท์+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

16 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

17 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 68,768.90              68,768.90             เฉพาะเจาะจง บ.สุภวชัร์เอ็นวายเซ็นเตอร์ จก. บ.สุภวชัร์เอ็นวายเซ็นเตอร์ จก. มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 20/2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

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

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 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

19 จ้างเหมาประกอบอาหารวา่ง 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

20 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 6,500.00                6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วสิ ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 24/2563

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

ภายในวงเงินงบประมาณ

21 จ้างเหมาท้าป้ายบอกทาง 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

22 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 880.00                  880.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  ศรีจ้านงค์ นายสุรพล  ศรีจ้านงค์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 27/2563

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



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

23 จัดซ้ือน้้ามันโครงการภัยแล้ง 339,730.00            339,730.00 เฉพาะเจาะจง บ.พงษ์กิต จก. บ.พงษ์กิต จก. มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 28/2563

ส้าหรับเคร่ืองจักร ปภ. 339,730.00 339,730.00 เสนอราคาเหมาะสม  11 ธ.ค. 62

ภายในวงเงินงบประมาณ

24 จัดซ้ือไม้กวาดทางมะพร้าว 1,500.00                1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประคอง  งาผักแวน่ นางสาวประคอง  งาผักแวน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 29/2563

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

ภายในวงเงินงบประมาณ

25 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,020.00                3,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยพ์ัฒนาค้าวสัดุ ร้านทรัพยพ์ัฒนาค้าวสัดุ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 30/2563

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

ภายในวงเงินงบประมาณ

26 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 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

27 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้้า 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



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 444,300.00            404,300.00 e-bidding หจก.เจีย๊บสูน บ.คูณมัน่คงก่อสร้าง2006 จ้ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  1/2563

บ้านหนองพลวงใหญ่ หมูท่ี ่3 350,000.00 319,999.00 เสนอราคาต้่าสุด  12 ธ.ค. 62

(ถนนเลียบสระน้้าสาธารณะ หจก.แอล.เอส.เอช.กรุ๊ป(200) ภายในวงเงินงบประมาณ

เชือ่ม ซอย 3) 351,000.00

หจก.พรโชติการสร้าง

320,500.00

หจก.โชคดีทรัพยก์ารโยธา

370,000.00

หจก.ทนนท์คอนสตรัคชัน่

340,000.00

บ.เฮงเจริญการโยธา จ้ากัด

340,000.00

บ.เฮงเจริญการโยธา จ้ากัด

340,000.00

บ.คูณมัน่คงกอ่สร้าง2006 จ้ากดั

319,999.00

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 65,300.00              63,700.00 e-bidding หจก.พรโชติการสร้าง บ.คูณมัน่คงก่อสร้าง2006จ้ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  2/2563

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

(ซอย 4-เชือ่มถนนเลียบสระน้้า) บ.คูณมัน่คงก่อสร้าง2006จ้ากัด ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

58,888.00

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 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 เสนอราคาต้่าสุด  13 ธ.ค.62

(โกรกตะคร้อ) หจก.พรโชติการสร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ

1,444,000.00

บ.ราชสีห์2012 คอนสตรัคชัน่

จ้ากัด

1,822,200.00

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

ซอยบ้านนางแวน่ 139,700.00 139,700.00 เสนอราคาต้่าสุด  13 ธ.ค.62

บ้านหนองพลวงใหญ่ ม. 3 บ.เฮงเจริญการโยธา จ้ากัด ภายในวงเงินงบประมาณ

145,000.00

บ.คูณมัน่คง ก่อสร้าง 2006

จ้ากัด

148,888.00

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 360,000.00            348,000.00 e-bidding หจก.เจีย๊บสูนค้าวสัดุ หจก.ทนนท์คอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  5/2563

หมูท่ี ่5 (บ้านหนองไทร ซ.10) 290,000.00 240,000.00 เสนอราคาต้่าสุด  17 ธ.ค. 62



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

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

275,000.00

หจก.พรโชติการสร้าง

255,400.00

หจก.ทนนท์คอนสตรัคชัน่

240,000.00

บ.เฮงเจริญการโยธา จ้ากัด

290,000.00

บ.คูณมัน่คงก่อสร้าง 2006 

จ้ากัด

277,777.00

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 500,000.00            473,200.00 e-bidding หจก.เจีย๊บสูนค้าวสัดุ หจก.ทนนท์คอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  6/2563

หมูท่ี ่5 (บ้านหนองไทร ซ.11) 370,000.00 340,000.00 เสนอราคาต้่าสุด  17 ธ.ค. 62

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุ๊ป(2000)

378,000.00

หจก.พรโชติการสร้าง

347,000.00

หจก.โชคดีทวทีรัพยก์ารโยธา

419,500.00

หจก.ทนนท์คอนสตรัคชัน่



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

340,000.00

บ.เฮงเจริญการโยธาจ้ากัด

399,000.00

บ.คูณมัน่คงก่อสร้าง2006

จ้ากัด

377,777.00

34 โครงการขยายถนน คสล. 547,100.00            425,000.00 e-bidding หจก.เจีย๊บสูนค้าวสัดุ หจก.ทนนท์คอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  8/2563

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

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

369,000.00

หจก.พรโชติการสร้าง

340,000.00

หจก.ทนนท์คอนสตรัคชัน่

320,000.00

บ.เฮงเจริญการโยธาจ้ากัด

369,000.00

บ.คูณมัน่คงก่อสร้าง2006

จ ำกดั

338,888.00



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 360,400.00            360,000.00 e-bidding หจก.ทนนท์คอนสตรัคชัน่ หจก.ทนนท์คอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  9/2563

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

(ซอยบ้านนายเมีย้น) ภายในวงเงินงบประมาณ

36 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้้า 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

37 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

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

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

ขอ 7803 ภายในวงเงินงบประมาณ

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 600,000.00            562,800.00 e-bidding หจก.สุพรรณีก่อสร้าง หจก.พรโชติการสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  10/2563

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

หจก.พรโชติการสร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ

524,789.00



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

40 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านแอร์ เซอร์วสิ หจก.บ้านแอร์ เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  40/2563

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

ภายในวงเงินงบประมาณ

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

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

ภายในวงเงินงบประมาณ

42 จัดซ้ือน้้าแข็งน้้าด่ืมกิจกรรม 460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  มุกขะกังค์ นางสุมาลี  มุกขะกังค์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  42/2563

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

ภายในวงเงินงบประมาณ

43 จัดซ้ือวสัดุการศึกษา 1,990.00                1,990.00              เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  43/2563

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

ภายในวงเงินงบประมาณ

44 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการ 6,690.00                6,690.00              เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  44/2563

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

ภายในวงเงินงบประมาณ

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



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ต้อนรับคณะผู้วา่ราชการฯ 840.00 840.00 เสนอราคาเหมาะสม  10 ม.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

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

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

หจก.ด่านขุนทดกิตติชัย ภายในวงเงินงบประมาณ

1,880,000.00

หจก.สุพรรณีก่อสร้าง

1,880,000.00

หจก.เอส.พ.ีอินเตอร์มาร์เก็ตต้ิง

1,660,000.00

หจก.ป.ชินวงค์การก่อสร้าง

2,089,500.00

บ.ช้างอ้วนคอนสตรัคชัน่ จ้ากัด

1,713,300.67

ศรชัยวฒันาก่อสร้างชัยภูมิ

1,720,000.00

กฤติมาก่อสร้าง

1,885,000.00

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



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

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

ภายในวงเงินงบประมาณ

48 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 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

49 จัดซ้ือถ้วยราลวลังานกีฬา 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

50  จัดซ้ือน้้าด่ืม-น้้าแข็ง 6,000.00                6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดวงจิตร  พงษ์ราศรี นางดวงจิตร  พงษ์ราศรี มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  51/2563

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

ภายในวงเงินงบประมาณ

51 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 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

52  จ้างเหมาจัดสถานทีส่นามกีฬา 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



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

53 จ้างเหมาเคร่ืองขยายเสียงงานกีฬา 7,500.00                7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์ สวสัดี นางสาวสุรีรัตน์ สวสัดี มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  54/2563

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

ภายในวงเงินงบประมาณ

54 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน 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

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

บ้านไชยมงคล หมูท่ี ่1 1,750,000.00 1,420,000.00 เสนอราคาต้่าสุด  22 ม.ค. 63

(โกรกตะคร้อ-หนองผักบุง้) หจก.เจีย๊บสูนค้าวสัดุ 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



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

1,520,000.00

บ.ราชสีห์2012คอนสตรัคชัน่

จ้ากัด

1,850,000.00

56 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้้า 230,050.00            230,050.00           เฉพาะเจาะจง หจก.รถขุด 2002 หจก.รถขุด 2002 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  61/2563

หมายเลขทะเบียน 85-0966 230,050.00 230,050.00 เสนอราคาเหมาะสม  7 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

57 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 19,310.00 19,310.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  62/2563

19,310.00 19,310.00 เสนอราคาเหมาะสม  7 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

58 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน 11,033.00              11,033.00             เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 63/2563

11,033.00 11,033.00 เสนอราคาเหมาะสม  7 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

59 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 16,066.00 16,066.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  64/2563

16,066.00 16,066.00 เสนอราคาเหมาะสม  7 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

60 จ้างเหมาคัดกรองสายตา 30,000.00              30,000.00 เฉพาะเจาะจง พรีซิชัน่ ทูลส์ เซ็นเตอร์ พรีซิชัน่ ทูลส์ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  66/2563

30,000.00 30,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  20 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

61 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 11,828.00              11,828.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 67/2563

11,828.00 11,828.00 เสนอราคาเหมาะสม  20 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

62 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั 22,500.00              22,500.00 เฉพาะเจาะจง นางดวงจิตร  พงษ์ราศรี นางดวงจิตร  พงษ์ราศรี มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  68/2563

พร้อมอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 22,500.00 22,500.00 เสนอราคาเหมาะสม  21 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

62 จ้างเหมาประกอบอาหารวา่ง 875.00                  875.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จารุวรรณ  ดวงเกิน น.ส.จารุวรรณ  ดวงเกิน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  70/2563

และเคร่ืองด่ืมประชุมสภา 875.00 875.00 เสนอราคาเหมาะสม  27 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

64 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน 6,220.00                6,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  71/2563

6,220.00 6,220.00 เสนอราคาเหมาะสม  27 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

65 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 13,500.00              13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วสิ ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  72/2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

กองช่าง 13,500.00 13,500.00 เสนอราคาเหมาะสม  27 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

66 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 11,340.00              11,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วสิ ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  73/2563

กองคลัง 11,340.00 11,340.00 เสนอราคาเหมาะสม  28 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

67 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 13,000.00              13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วสิ ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  74/2563

ส้านักปลัดเทศบาล 13,000.00 13,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  28 ก.พ. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

68 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและ 2,015.88                2,015.88              เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าไทยเยน็ จก. บ.โตโยต้าไทยเยน็ จก. มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  75/2563

ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข 2,015.88 2,015.88 เสนอราคาเหมาะสม  4 มี.ค. 63

ทะเบียน ขอ 8520 ภายในวงเงินงบประมาณ

69 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วสิ ร้านเอส.เค โอเอ เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 76/2563

9,500.00 9,500.00 เสนอราคาเหมาะสม  5 มี.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

70 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 9,000.00                9,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เวร์ิลอิงค์เทรดด้ิง หจก.เวร์ิลอิงค์เทรดด้ิง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  78/2563

กองคลัง 9,000.00 9,000.00 เสนอราคาเหมาะสม  13 มี.ค. 63



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

71 จ้างเหมาตัดประกอบแวน่ตา 37,400.00 37,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรีซิชัน่ทูลส์เซ็นเตอร์จก. บ.พรีซิชัน่ทูลส์เซ็นเตอร์จก. มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  79/2563

37,400.00 37,400.00 เสนอราคาเหมาะสม  13 มี.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

72 จ้างเหมาท้าป้ายโควดิ-19 360.00                  360.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องกราฟิกส์ ร้านฟร้องกราฟิกส์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  81/2563

360.00 360.00 เสนอราคาเหมาะสม  17 มี.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

73 จ้างเหมาประกอบอาหาร 4,200.00                4,200.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวชนานันท์  ผ่องภูษา นางสาวชนานันท์  ผ่องภูษา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  82/2563

4,200.00 4,200.00 เสนอราคาเหมาะสม  18 มี.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

74 จัดซ้ือเสาจราจร 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ดังเพลิงไฟร์แมน เซฟต้ีชัวร์ ดังเพลิงไฟร์แมน เซฟต้ีชัวร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  83/2563

โปรดักส์ โปรดักส์ เสนอราคาเหมาะสม  18 มี.ค. 63

10,000.00 10,000.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

75 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการ 7,839.00                7,839.00 เฉพาะเจาะจง ทันสมัย  แฟชัน่ ทันสมัย  แฟชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  84/2563

ท้าหน้ากากป้องกันโรคโควดิ 7,839.00 7,839.00 เสนอราคาเหมาะสม  18 มี.ค. 63



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

76 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1,060.00                1,060.00 เฉพาะเจาะจง นางรุ่งทิพย ์ เสียงล้้า นางรุ่งทิพย ์ เสียงล้้า มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  85/2563

หมายเลขทะเบียน งฉข 297 1,060.00 1,060.00 เสนอราคาเหมาะสม  18 มี.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

77  จัดซ้ือผ้าในการท้าหน้ากาก 18,900.00              18,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวสิีนเท็กซ์ไทล์ ร้านทวสิีนเท็กซ์ไทล์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  86/2563

18,900.00 18,900.00 เสนอราคาเหมาะสม  18 มี.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

78 จัดซ้ือตู้ควบคุมปัม้บาดาล 5,485.00                5,485.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) บ.ดูโฮม จก.(มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 89/2563

5,485.00 5,485.00 เสนอราคาเหมาะสม  18 มี.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

79 จัดซ้ือน้้ามันไฮโดรลิก 1,669.20                1,669.20 เฉพาะเจาะจง หจก.ปักธงชัยอะไหล่ หจก.ปักธงชัยอะไหล่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  92/2563

1,669.20 1,669.20 เสนอราคาเหมาะสม  26 มี.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

80 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภัณฑ์ 2511 หจก.ศรีประภัณฑ์ 2511 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 94/2563

1,160.00 1,160.00 เสนอราคาเหมาะสม  2 เม.ย. 63



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

81 จัดซ้ืออุปกรณ์โครงการเฝ้าระวงั 20,630.00              20,630.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งอรุณพาณิชย์ ร้าน ส.รุ่งอรุณพาณิชย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  96/2563

โควดิ 20,630.00 20,630.00 เสนอราคาเหมาะสม  7 เม.ย. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

82 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 6,399.67                6,399.67              เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  98/2563

หมายเลขทะเบียน 87-8490 6,399.67 6,399.67 เสนอราคาเหมาะสม  10 เม.ย. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

83 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลสถานที่ 345.00                  345.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งศิลป์ 2 ร้านเก่งศิลป์ 2 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  99/2563

แพร่เช้าโควดิ 345.00 345.00 เสนอราคาเหมาะสม  10 เม.ย. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

84 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 11,770.00              11,770.00 เฉพาะเจาะจง หจก.911 ทราฟฟิคโปร หจก.911 ทราฟฟิคโปร มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 100/2563

ไฟ LED 11,770.00 11,770.00 เสนอราคาเหมาะสม  17 เม.ย. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

85 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,750.00                1,750.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 101/2563

1,750.00 1,750.00 เสนอราคาเหมาะสม  20 เม.ย. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

86 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 7,900.00                7,900.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตเมชัน่ หจก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตเมชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 102/2563

7,900.00 7,900.00 เสนอราคาเหมาะสม  21 เม.ย. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

87 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,900.00              16,900.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตเมชัน่ หจก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตเมชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  103/2563

16,900.00 16,900.00 เสนอราคาเหมาะสม  21 เม.ย. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

88 จัดซ้ือเคร่ืองพิมเลเซอร์ 2,600.00                2,600.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตเมชัน่ หจก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตเมชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 104/2563

2,600.00 2,600.00 เสนอราคาเหมาะสม  21 เม.ย. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

89 จ้างเหมาตรวจเช็คและบ้ารุงรักษา 5752.57 5,752.57 เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  105/2563

รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง 229 5,752.57 5,752.57 เสนอราคาเหมาะสม  23 เม.ย. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

90 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,050.00                4,050.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตเมชัน่ หจก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตเมชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  106/2563

และเคร่ืองพิมพ์ 4,050.00 4,050.00 เสนอราคาเหมาะสม  28 เม.ย. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

91 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล 345.00                  345.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งศิลป์ 2 ร้านเก่งศิลป์ 2 มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  109/2563

ไข้เลือดออก 345.00 345.00 เสนอราคาเหมาะสม  1 พ.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

92 จัดซ้ือวสัดุโครงการไข้เลือดออก 39,480.00 39,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  110/2563

เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จก. เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาเหมาะสม  1 พ.ค. 63

39,480.00 39,480.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

93 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,200.00                2,200.00              เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยพ์ัฒนาค้าวสัดุ ร้านทรัพยพ์ัฒนาค้าวสัดุ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 112/2563

2,200.00 2,200.00 เสนอราคาเหมาะสม  7 พ.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

94 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  113/2563

คอมพิวเตอร์ เสนอราคาเหมาะสม  7 พ.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

95 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 15,926.42              15,926.42             เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าไทยเยน็ จ้ากัด บ.โตโยต้าไทยเยน็ จ้ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  114/2563

หมายเลขทะเบียน กย 3479 15,926.42 15,926.42 เสนอราคาเหมาะสม  8 พ.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

96 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  116/2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

เสนอราคาเหมาะสม  18 พ.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

97 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 2,980.50                2,980.50              เฉพาะเจาะจง หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์ หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 117/2563

2,980.50 2,980.50 เสนอราคาเหมาะสม  18 พ.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

98  จ้างเหมาประกอบอาหารวา่ง เฉพาะเจาะจง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  119/2563

และเคร่ืองด่ืมประชุมสภา เสนอราคาเหมาะสม  25 พ.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

99 โครงการก่อสร้างระบบประปา 3,555,000.00          3,541,481.97 e-bidding หจก.ต้ังชุนเส็ง 2 ค้าวสัดุ หจก.ต้ังชุนเส็ง 2 ค้าวสัดุ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  14/2563

หมูบ่า้น แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก 2,970,000.00 2,970,000.00 เสนอราคาต้่าสุด  25 พ.ค. 63

ม. 1 บ้านไชยมงคล ราชสีมากนกวรรณก่อสร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ

3,541,000.00

ชัยเจริญเฟอร์นิเจอร์

3,400,000.00

หจก.ลานเพชรคอนสตรัคชัน่

3,168,888.00

100 จัดซ้ือวคัซีนโรคพิษสุนัขบ้า 65,502.00              65,502.00             เฉพาะเจาะจง บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 128/2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จ้ากัด เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จ้ากัด เสนอราคาเหมาะสม  16 มิถุนายน 2563

65,502.00                        ภายในวงเงินงบประมาณ

101 จ้างปรับเกรดไถดิน ถางหญ้า 14,000.00              14,000.00             เฉพาะเจาะจง นายศดาย ุ บรรจงปรุ นายศดาย ุ บรรจงปรุ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 227/2563

พร้อมยกร่องดินปลูก 14,000.00                        เสนอราคาเหมาะสม  11 มิถุนายน 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

102 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 7,235.00                7,235.00              เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ้ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ้ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 131/2563

7,235.00                          เสนอราคาเหมาะสม  25 มิถุนายน 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

103 วสัดุส้านักงาน 9,702.00                9,702.00              เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ้ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ้ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 133/2563

9,702.00                          เสนอราคาเหมาะสม  25 มิถุนายน 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

104 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 7,800.00                7,800.00              เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ้ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ้ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 136/2563

7,800.00                          เสนอราคาเหมาะสม  3 กรกฎาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

105 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 15,365.00              15,365.00             เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ้ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ้ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 147/2563

15,365.00                        เสนอราคาเหมาะสม  20 กรกฎาคม 2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

106 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 52,500.00              52,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.มิตรภาพการยางและศูนยล้์อ บ.มิตรภาพการยางและศูนยล้์อ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 145/2563

จ้ากัด จ้ากัด เสนอราคาเหมาะสม  18 กรกฎาคม 2563

52,500.00                        ภายในวงเงินงบประมาณ

107 จ้างเหมาประกอบอาหารวา่ง 65,000.00              65,000.00             เฉพาะเจาะจง บ.โรงแรมโกลเด้นแลนด์ จ้ากัด บ.โรงแรมโกลเด้นแลนด์ จ้ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 156/2563

และเคร่ืองด่ืม 65,000.00                        เสนอราคาเหมาะสม  4 สิงหาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

108 โครงการก่อสร้างลาน คสล. 225,000.00            225,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.ทองพูนววิฒัน์ จ้ากัด บ.ทองพูนววิฒัน์ จ้ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ก่อสร้าง 15/2563

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 225,000.00                       เสนอราคาเหมาะสม  17 สิงหาคม 2563

ต้าบลไชยมงคล ภายในวงเงินงบประมาณ

109 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 11,200.00              11,200.00             เฉพาะเจาะจง บ.มิตรภาพการยางและศูนยล้์อ บ.มิตรภาพการยางและศูนยล้์อ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 158/2563

จ้ากัด จ้ากัด เสนอราคาเหมาะสม  7 สิงหาคม 2563

11,200.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

110 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,250.00                5,250.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 165/2563

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  18 สิงหาคม 2563

5,250.00                          ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

111 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,860.00                5,860.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 166/2563

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  19 สิงหาคม 2563

5,860.00                          ภายในวงเงินงบประมาณ

112 จ้างบ้ารุงรักษาและซอมแซม 6,109.70                6,109.70              เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านแอร์ เซอร์วสิ หจก.บ้านแอร์ เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  177/2563

เคร่ืองปรับอากาศ 6,109.70                          เสนอราคาเหมาะสม  3 กันยายน 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

113 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 10,600.00              10,600.00             เฉพาะเจาะจง บ.มิตรภาพการยางและศูนยล้์อ บ.มิตรภาพการยางและศูนยล้์อ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 173/2563

จ้ากัด จ้ากัด เสนอราคาเหมาะสม  1 กันยายน 2563

10,600.00                        ภายในวงเงินงบประมาณ

114 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,778.00                5,778.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านแอร์ เซอร์วสิ หจก.บ้านแอร์ เซอร์วสิ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 178/2563

5,778.00                          เสนอราคาเหมาะสม  3 กันยายน 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

115 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,800.00                7,800.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 185/2563

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม   15 กันยายน 2563

7,800.00                          ภายในวงเงินงบประมาณ



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

116 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน 7,383.00                7,383.00              เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ้ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ้ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง  182/2563

7,383.00                          เสนอราคาเหมาะสม  10 กันยายน 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

117 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000.00              22,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 186/2563

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  15 กันยายน 2563

22,000.00                        ภายในวงเงินงบประมาณ

118 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน 6,658.00                6,658.00              เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ้ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ้ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 183/2563

6,658.00                          เสนอราคาเหมาะสม  11 กันยายน 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

119 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพ่นหมอกควนั 118,000.00            118,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอโอที คอนซันต้ิง แอนด์ บ.ไอโอที คอนซันต้ิง แอนด์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 195/2563

เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จ้ากัด เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จ้ากัด เสนอราคาเหมาะสม  21 กันยายน 2563

118,000.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

120 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน(หมึกเคร่ือง 11,550.00              11,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 187/2563

ถ่ายเอกสาร) 11,550.00 เสนอราคาเหมาะสม  15 กันยาย 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 36,000.00              36,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 190/2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  17 กันยายน 2563

36,000.00                        ภายในวงเงินงบประมาณ

121 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 38,840.00              38,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 191/2563

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  17 กันยายน 2563

38,840.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

122 จ้างพืน้ทีบ่ริการอินเตอร์เน็ต 8,000.00                8,000.00              เฉพาะเจาะจง บ.ไทม์สมีเดีย เวบ็ดีไซน์ จ้ากัด บ.ไทม์สมีเดีย เวบ็ดีไซน์ จ้ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 180/2563

8,000.00                          เสนอราคาเหมาะสม  8 กันยายน 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

123 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 19,955.50              19,955.50             เฉพาะเจาะจง แสดงอะไหล่ โทรทศัน์-เคร่ืองเยน็ แสดงอะไหล่ โทรทศัน์-เคร่ืองเยน็ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 197/2563

19,955.50                        เสนอราคาเหมาะสม  21 กันยายน 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

124 จ้างประเมินความพึงพอใจของ 20,000.00              20,000.00             เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยราชภัฏ มหาวทิยาลัยราชภัฏ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 199/2563

ประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการ นครราชสีมา นครราชสีมา เสนอราคาเหมาะสม  24 กันยายน 2563

20,000.00                        ภายในวงเงินงบประมาณ

125 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 17,040.00              17,040.00 เฉพาะเจาะจง นายอากรินทร์ รัตนมงคง นายอากรินทร์ รัตนมงคง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 198/2563

17,040.00 เสนอราคาเหมาะสม  21 กันยายน 2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

 เทศบาลต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

วันที ่  6   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ

126 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 14,890.00              14,890.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 200/2563

ออโตเมชัน่ ออโตเมชัน่ เสนอราคาเหมาะสม  23 กันยายน 2563

14,890.00                        ภายในวงเงินงบประมาณ

127 จ้างเหมางานดินถมคันทาง 13,167.77              13,167.77             เฉพาะเจาะจง หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ หจก.ทนนท์ คอนสตรัคชัน่ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 205/2563

ถนนสายบ้านหนองพลวงใหญ่ - 13,167.77                        เสนอราคาเหมาะสม  25 กันยายน 2563

บ้านบุตาล หมูท่ี ่2 ภายในวงเงินงบประมาณ


