
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 15,900.00               15,900.00             เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 235/2564

เสนอราคาเหมาะสม  1 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 2,600.00                2,600.00               เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 236/2564

ออโตเมช่ัน ออโตเมช่ัน เสนอราคาเหมาะสม  2 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ 2,600.00                2,600.00               เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย หจก.โคราชเคร่ืองถ่าย มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 237/2564

ออโตเมช่ัน ออโตเมช่ัน เสนอราคาเหมาะสม  2 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 9,271.00                    9,271.00                   เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน บ.ดูโฮม จ ากัด มหาชน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 238/2564

เสนอราคาเหมาะสม  2 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

5 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 3,743.93                    3,743.93                   เฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 239/2564

หมายเลขทะเบียน ขง 229 เสนอราคาเหมาะสม  3 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 9,100.00                    9,100.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.สินไพศาล ฮาร์ดแวร์ หจก.สินไพศาล ฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 243/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

 เทศบำลต ำบลไชยมงคล  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ

วันท่ี   5  เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2564
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 เทศบำลต ำบลไชยมงคล  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ
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เสนอราคาเหมาะสม  8 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

7 จ้างประเมินความพึงพอใจ 20,000.00                   20,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 244/2564

ราชมงคลอีสาน ราชมงคลอีสาน เสนอราคาเหมาะสม  8 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จ้างเหมาจัดท าเวปไซต์และเช่า 8,000.00                    8,000.00                   เฉพาะเจาะจง บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ ากัด บ.ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 247/2564

พ้ืนท่ีบริการอินเตอร์เน็ต เสนอราคาเหมาะสม  9 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 14,560.00                   14,560.00                 เฉพาะเจาะจง นายอากรินทร์  รัตนมงคล นายอากรินทร์  รัตนมงคล มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 248/2564

เสนอราคาเหมาะสม  9 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 5,376.00                    5,376.00                   เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลักษณ์  ตะเคียนงาม น.ส.เสาวลักษณ์  ตะเคียนงาม มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 250/2564

เสนอราคาเหมาะสม  13 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

11 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 4,490.00                    4,490.00                   เฉพาะเจาะจง บ.เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์มอล์ จ ากัด บ.เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์มอล์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 251/2564

เสนอราคาเหมาะสม  15 ก.ย.64
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ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,900.00                    9,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 252/2564

เสนอราคาเหมาะสม  16 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

13 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,671.00                    5,671.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านแอร์ เซอร์วิส หจก.บ้านแอร์ เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 253/2564

เสนอราคาเหมาะสม  17 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

14 จัดซ้ือยางรถยนต์ 13,200.00                   13,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.มิตรภาพการยางและศูนย์ล้อ บ.มิตรภาพการยางและศูนย์ล้อ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 264/2564

หมายเลขทะเบียน ขง 229 เสนอราคาเหมาะสม  23 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 713,000.00                 713,000.00                e-bidding หจก.ป เพ่ิมทรัพย์ หจก.ป เพ่ิมทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 18/2564

บ้านโกรกตะคร้อ (ซอย11/1-11/2 เสนอราคาเหมาะสม  8 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 149,000.00                 149,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด์ วี นิวคอนสตรัคช่ัน หจก.พี แอนด์ วี นิวคอนสตรัคช่ัน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 19/2564

ท่อระบายน้ า หมู่5บ้านหนองไทร เสนอราคาเหมาะสม  27 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ
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17 โครงการก่อสร้างซ่อมแซม 299,000.00                 299,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด์ วี นิวคอนสตรัคช่ัน หจก.พี แอนด์ วี นิวคอนสตรัคช่ัน มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 20/2564

ท่อระบายน้ า ม.3 บ้านหนองพลวงใหญ่ เสนอราคาเหมาะสม  27 ก.ย.64

ภายในวงเงินงบประมาณ

18 โครงการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ 403,000.00                 403,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก.พรโชติการสร้าง หจก.พรโชติการสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง 21/2564

ผลกระทบจากการใช้งานปกติ/ เสนอราคาเหมาะสม  27 ก.ย.64

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ม.1 ภายในวงเงินงบประมาณ

กลุ่มบ้าน กม.14


