
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 2,600,000 1,833,000 e-bidding หจก.โชคชัยการโยธา หจก.โชคชัยการโยธา มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง สัญญาจ้าง 1/2561

เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เสนอราคา 1,263,000 บาท ราคาที่จ้าง 1,263,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด  27 ธันวาคม 2560

สายบ้าน กม.13-โรงงานเดอเบล หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ ภายในวงเงินงบประมาณ

เสนอราคา 1,280,000 บาท

หจก.เอส.พ.ีอินเตอร์ มาร์เก็ตต้ิง

เสนอราคา 1,400,000 บาท

หจก.สุพรรณีก่อสร้าง

เสนอราคา 1,540,000 บาท

หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง

เสนอราคา 1,750,000 บาท

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค

เสนอราคา 2,600,000 บาท

2 จ้างตัดหญ้าข้างทาง 21,200 21,200 วิธีเฉพาะเจาะจง นายโกศล  ภักดีสูงเนิน นายโกศล  ภักดีสูงเนิน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ/จ้าง 23/2561

เสนอราคา 21,200 บาท ราคาที่จ้าง 21,200 บาท เสนอราคาเหมาะสม  13 ธันวาคม 2560

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 583,000 583,000 e-bidding บ.เฮงเจริญการโยธา จา่กัด บ.เฮงเจริญการโยธา จา่กัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง

บ้านไชยมงคล (กลุ่มบ้าน กม.14) เสนอราคา 398,000 บาท ราคาที่จ้าง 398,000 บาท เสนอราคาต่อสุด

ภายในวงเงินงบประมาณ

หจก.เจี๊ยบสูนค้าวัสดุ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2560

 เทศบำลต ำบลไชยมงคล  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที่      5    เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2561
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เสนอราคา 460,000 บาท

หจก.ตติญชัย (2004)

เสนอราคา 474,000 บาท

หจก.พรโชติการสร้าง

เสนอราคา 488,000 บาท

บริษัท ส.ศิริมิตรการช่าง จา่กัด

เสนอราคา 494,999 บาท

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,499,200 1,499,200 e-bidding หจก.พรโชติการสร้าง หจก.พรโชติการสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง

บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 4 เสนอราคา 1,080,000 บาท ราคาที่จ้าง 1,080,000 บาท เสนอราคาต่่าสุด

(บ้านหนองปลิง-บ้านถนนหัก) บ.เฮงเจริญการโยธา จา่กัด ภายในวงเงินงบประมาณ

เสนอราคา 1,088,000 บาท

หจก.เจี๊ยบสูน

เสนอราคา 1,180,000 บาท

บ.ส.ศิริมิตรการช่าง จา่กัด

เสนอราคา 1,191,999 บาท

หจก.ตติญชัย (2004)

เสนอราคา 1,320,000 บาท

5 จ้างจัดทา่ป้ายไวนิลเพื่อรณรงค์ 13,920 13,920 วิธีเฉพาะเจาจง ฟร้องค์กราฟิกส์ ฟร้องค์กราฟิกส์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ/จ้าง 26/2561

การขับขี่ปลอดภัยและป้าย เสนอราคา  13,920 บาท ราคาที่จ้าง 13,920 บาท เสนอราคาเหมาะสม  25 ธันวาคม 2560
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ประชาสัมพันธ์จุดบริการปีใหม่ ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4,050 4,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ เซ็นเตอร์ ร้านออฟฟิศ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ/จ้าง 22/2561

คอมพิวเตอร์ 416 54 0021 เสนอราคา 4,050 บาท ราคาที่จ้าง 4,050 บาท เสนอราคาเหมาะสม  7 ธันวาคม 2560

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 11,550 11,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ เซ็นเตอร์ ร้านออฟฟิศ เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ/จ้าง 20/2561

เสนอราคา 11,550 บาท ราคาที่ซ้ือ 11,550 บาท เสนอราคาเหมาะสม  1 ธันวาคม 2560

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จัดซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง 45,970 45,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จา่กัด บริษัท บางจากกรีนเนท จา่กัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ข้อตกลงซ้ือขายน้่ามัน

เสนอราคา 45,970 บาท ราคาที่ซ้ือ 45,970 บาท เสนอราคาที่เหมาะสม เลขที่ 1/2561

ภายในวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

9 จัดซ้ือผ้าประดับ 3,200 3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ ร้านฐานะภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ/จ้าง 21/2561

เสนอราคา 3,200 บาท ราคาที่ซ้ือ 3,200 บาท เสนอราคาที่เหมาะสม  4 ธันวาคม 2560

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้่า 1,790 1,790 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอา่นาจ  พาขุนทด นายอา่นาจ  พาขุนทด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ/จ้าง 24/2561

หมายเลขทะเบียน 85-0966 เสนอราคา 1,790 บาท ราคาที่จ้าง 1,790 บาท เสนอราคาที่เหมาะสม  19 ธันวาคม 2560

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม 1,226.22 1,226.22 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ/จ้าง 25/2561

รถยนต์ส่วนกลาง ขง 229 เสนอราคา 1,226.22 บาท ราคาที่จ้าง 1,226.22 บาท เสนอราคาเหมาะสม  195 ธันวาคม 2560

ภายในวงเงินงบประมาณ
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2560

 เทศบำลต ำบลไชยมงคล  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที่      5    เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2561

12 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,100 2,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์ หจก.สินไพศาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ/จ้าง 27/2561

เสนอราคา 2,100 บาท ราคาที่ซ้ือ 2,100 บาท เสนอราคาเหมาะสม  25 ธันวาคม 2560


