
                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษาภาคม  ๒๕๖๑ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

วนั/เดือน/ปี ซ้ือหรือจ้ำง รำคำและรำคำ และรำคำที่ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่ำซ่อมแซมแซมครุภณัฑ์-รถดับเพลิง 498,000 498,000 เฉพำะเจำะจง บริษทั 3 ช.38 จ ำกัด บริษทั 3 ช.38 จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบ 7/2565

ส ำนักงำน 498,000 50,000 ประมำณและรำคำต่ ำสุด 12 ต.ค.64

๒ ค่ำวสัดุน้ ำด่ืม 470 470 เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมเทพเทวำ น้ ำด่ืมเทพเทวำ ไม่เกินวงเงินงบ 52/2565

470 470 ประมำณและรำคำต่ ำสุด 27 ต.ค.64

๓ ค่ำจัดซ้ือถุงยังชีพ กรณีปดิหมู่บำ้น 74,900 74,900 เฉพำะเจำะจง บริษทั ซี-มำร์ท โฮลเซลจ ำกัด บริษทั ซี-มำร์ท โฮลเซลจ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบ 51/2565

74,900 74,900 ประมำณและรำคำต่ ำสุด 27 ต.ค.64

                                สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒565 
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชยัภูมิ

ไตรมาสที ่๑ (ประจ าเดอืน ตลุาคม 2564)



                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษาภาคม  ๒๕๖๑ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

วนั/เดือน/ปี ซ้ือหรือจ้ำง รำคำและรำคำ และรำคำที่ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงเทพื้นคอนกรีตทบัหลังทอ่ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุพติร  ครองเคหำ นำยสุพติร  ครองเคหำ ไม่เกินวงเงินงบ 67/2565

ระบำยน้ ำ หมู่ 13 ต.คอนสวรรค์ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3-พ.ย.-64

๒ ค่ำวสัดุน้ ำด่ืม ๔๖๐ 460 เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมเทพเทวำ น้ ำด่ืมเทพเทวำ ไม่เกินวงเงินงบ 68/2565

๔๖๐ ๔๖๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๓ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรดูดโคลนล้ำงทอ่ระบำยน้ ำ ๔๖๕,๐๐๐ 465000 เฉพำะเจำะจง บริษทั นวธำรำภทัรฯ บริษทั นวธำรำภทัรฯ ไม่เกินวงเงินงบ 69/2565

ด้วยรถดูดโคลน ๔๖๕,๐๐๐ ๔๖๕,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๔ ค่ำจัดซ้ือรถบรรทกุขยะชนิดอัดทำ้ย ขนำด ๒,๔๐๐,๐๐๐ 2,400,000 วธิคัีดเลือก บริษทั ดับเบลิยูเอ็ม ฯ บริษทั ดับเบลิยูเอ็ม ฯ ไม่เกินวงเงินงบ 15/2564

6 ล้อ 6 ตัน ตำม ว.89 ๒,๓๘๒,๐๐๐ ๒,๓๘๒,๐๐๐ งบประมำณและ 3 พ.ย.64

บริษทั ภรณ์ริตำ แมชชีนเนอร่ี พจิำรณำคัดเลือกจำก

๒,๓๘๘,๐๐๐ เกณฑ์รำคำ

หจก.เอเชีย อินโนเวชั่น

๒,๓๙๗,๐๐๐

๕ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ 8,000 เฉพำะเจำะจง นำยประจวบ ชุมชัย นำยประจวบ ชุมชัย ไม่เกินวงเงินงบ 72/2565

เทศบำลฯ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๖ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๗,๗๓๓ 7,733 เฉพำะเจำะจง นำยวนิัย คูณทะเล นำยวนิัย คูณทะเล ไม่เกินวงเงินงบ 84/2565

เทศบำลฯ ๗,๗๓๓ ๗,๗๓๓ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๗ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยชัยวชิิต โนนไทย นำยชัยวชิิต โนนไทย ไม่เกินวงเงินงบ 80/2565

เทศบำลฯ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

                                สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชยัภูมิ

ไตรมาสที ่๑ (ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564)



                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษาภาคม  ๒๕๖๑ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

วนั/เดือน/ปี ซ้ือหรือจ้ำง รำคำและรำคำ และรำคำที่ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๘ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยประวทิย์ ปล้ืมกลำง นำยประวทิย์ ปล้ืมกลำง ไม่เกินวงเงินงบ 74/2565

เทศบำล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๙ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยชัยณรงค์  จ ำปำทอง นำยชัยณรงค์ จ ำปำทอง ไม่เกินวงเงินงบ 78/2565

เทศบำล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๑๐ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยชำญคิด ครองเคหำ นำยชำญคิด  ครองเคหำ ไม่เกินวงเงินงบ 73/2565

เทศบำล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๑๑ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยศรคีรี มำลำนวน นำยศรคีรี มำลำนวน ไม่เกินวงเงินงบ 76/2565

เทศบำล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๑๒ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุรเดช กล่ินขจร นำยสุรเดช กล่ินขจร ไม่เกินวงเงินงบ 77/2565

เทศบำล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๑๓ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวษิณุพงษ ์ผดุงโชค นำยวษิณุพงษ ์ผดุงโชค ไม่เกินวงเงินงบ 79/2565

เทศบำล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๑๔ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวพทุธชำติ หรัิญค ำ นำยสำวพทุธชำติ หรัิญค ำ ไม่เกินวงเงินงบ 75/2565

เทศบำล ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๑๕ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวรียุทธ ผิวขำว นำยวรียุทธ ผิวขำว ไม่เกินวงเงินงบ 81/2565

เทศบำลต ำบลคอนสวรรค์ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๑๖ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย หล่ำไธสง นำยชำญชัย หล่ำไธสง ไม่เกินวงเงินงบ 82/2565

เทศบำล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๑๗ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๗,๗๓๓ ๗,๗๓๓ เฉพำะเจำะจง นำยศุภวฒัน์  ตำมสีรัมย์ นำยศุภวฒัน์  ตำมสีรัมย์ ไม่เกินวงเงินงบ 83/2565

เทศบำล ๗,๗๓๓ ๗,๗๓๓ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3-พ.ย.-64

                                สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชยัภูมิ

ไตรมาสที ่๑ (ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564)



                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษาภาคม  ๒๕๖๑ สขร.1

วนั/เดือน/ปี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ้ือหรือจ้ำง รำคำและรำคำ และรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือก สัญญำหรือข้อตกลง

ที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑๘ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๗,๔๖๖ ๗,๔๖๖ เฉพำะเจำะจง นำยคุณำกร เทยีมชัยภมูิ นำยคุณำกร เทยีมขัยภมูิ ไม่เกินวงเงินงบ 85/2565

๗,๔๖๖ ๗,๔๖๖ ประมำณและรำคำกลำง 1 ต.ค.61

๑๙ ค่ำวสัดุ(วสัดุก่อสร้ำง) ๒๘๐.- ๒๘๐.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนววิฒัน์รวมช่ำง ร้ำนววิฒัน์รวมช่ำง ไม่เกินวงเงินงบ 1/2562

เทศบำล ๗,๔๖๖ ๗,๔๖๖ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๒๐ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๖,๗๖๖ ๖,๗๖๖ เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนัญชิดำ ยิ่งสุข นำงสำวชนัญชิดำ  ยิ่งสุข ไม่เกินวงเงินงบ 86/2565

เทศบำล ๖,๗๖๖ ๖,๗๖๖ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๒๑ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๓,๐๔๒ ๓,๐๔๒ เฉพำะเจำะจง นำยยุทธชัย อัมรโสภณ นำยยุทธชัย อัมรโสภณ ไม่เกินวงเงินงบ 87/2564

เทศบำล ๓,๐๔๒ ๓,๐๔๒ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๒๒ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฎบิติังำน ๖,๗๖๖ ๖,๗๖๖ เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐภรณ์ มำลำนวน นำงสำวณัฐภรณ์ มำลำนวน ไม่เกินวงเงินงบ 88/2565

เทศบำล ๖,๗๖๖ ๖,๗๖๖ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๒๓ ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรเข้ำเล่ม ๔,๑๕๐ ๔,๑๕๐ เฉพำะเจำะจง นำยบญุมำ อยู่จุมพล นำยบญุมำ อยู่จุมพล ไม่เกินวงเงินงบ 89/2565

๔,๑๕๐ ๔,๑๕๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๒๔ ค่ำวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ๔๓,๘๕๐ ๔๓,๘๕๐ เฉพำะเจำะจง นำยจีระศักด์ิ ทวชีีพ นำยจีระศักด์ิ ทวชีีพ ไม่เกินวงเงินงบ 101/2565

๔๓,๘๕๐ ๔๓,๘๕๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 3 พ.ย.64

๒๕ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรวำง ประชุมแผนฯ ๘๐๐ ๘๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำววจิิตรำ ตรำชู นำงสำววจิิตรำ ตรำชู ไม่เกินวงเงินงบ 105/2565

๘๐๐ ๘๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 8 พ.ย.64

๒๖ ค่ำจ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม ๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยประพนัธ ์ศรีรัตน์ นำยประพนัธ ์ศรีรัตน์ ไม่เกินวงเงินงบ 112/2565

๖,๖๐๐ ๖,๖๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 11 พ.ย.64

๒๗ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวนั ศพด. ๑๕,๙๖๐ 15,960 เฉพำะเจำะจง นำงสัมฤทธิ ์โขนชัยภมูิ นำงสัมฤทธิ ์โขนชัยภมูิ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ 113/2565

๑๕,๙๖๐ ๑๕,๙๖๐ และรำคำต่ ำสุด 11 พ.ย.64

                                สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชยัภูมิ

ไตรมาสที ่๑ (ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564)



                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษาภาคม  ๒๕๖๑ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

วนั/เดือน/ปี ซ้ือหรือจ้ำง รำคำและรำคำ และรำคำที่ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๒๘ ค่ำจ้ำงซ่อมแซมผนังกันดิน ๒๒๘,๐๐๐ 228,000 เฉพำะเจำะจง นำยธนชัย พศิณุ นำยธนชัย พศิณุ ไม่เกินวงเงินงบประมำณ 114/2565

๒๒๘,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ และรำคำต่ ำสุด  11 พ.ย.64

๒๙ ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงพื้น คสล. ม.13 ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยบญุทอง พลศรีพมิพ์ นำยบญุทอง พลศรีพมิพ์ ไม่เกินวงเงินงบ 115/2565

ต.โคกมั่งงอย ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด  11 พ.ย.64

๓๐ ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงพื้น คสล.  ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยบญุทอง พลศรีพมิพ์ นำยบญุทอง พลศรีพมิพ์ ไม่เกินวงเงินงบ 116/2565

ส่ีแยกโรงหมี่ ๓๓,๐๐๐ ๓,๓๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด  11 พ.ย.64

๓๑ ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงพื้น คสล.ม.1 ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยบญุทอง พลศรีพมิพ์ นำยบญุทอง พลศรีพมิพ์ ไม่เกินวงเงินงบ 117/2565

ต.โคกมั่งงอย ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 11 พ.ย.64

๓๒ ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซมทอ่ระบำยน้ ำ ม.3 ๒๙,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยบญุทอง พลศรีพมิพ์ นำยบญุทอง พลศรีพมิพ์ ไม่เกินวงเงินงบ ๑18/2565

หนองชำติ ๒๙,๐๐๐ ๒๙,๐๐๐ ประมำณและรำคต่ ำสุด 11 พ.ย 64

๓๓ ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซมทอ่ระบำยน้ ำ คสล. ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยบญุทอง พลศรีพมิพ์ นำยบญุทอง พลศรีพมิพ์ ไม่เกินวงเงินงบ 119/2565

ม.3 หนองชำติ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 11 พ.ย.64

๓๔ ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซมทอ่ระบำยน้ ำ คสล. ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยบญุทอง พลศรีพมิพ์ นำยบญุทอง พลศรีพมิพ์ ไม่เกินวงเงินงบ 120/2565

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 11 พ.ย.64

๓๕ ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงพื้น คสล.บำ้นนำงวำรี ม.2 ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยบญุทอง พลศรีพมิพ์ นำยบญุทอง พลศรีพมิพ์ ไม่เกินวงเงินงบ 121/2565

ต.คอนสวรรค์ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด  11 พ.ย.64

๓๖ ค่ำจ้ำก่อสร้ำงพื่น คสล.บำ้นนำงเรียมรอง ๕๙,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยบญุทอง พลศรีพมิพ์ นำยบญุทอง พลศรีพมิพ์ ไม่เกินวงเงินงบ 122/2565

ม.1 ต.คอนสวรรค์ ๕๙,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 11 พ.ย.64

๓๗ ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงพื้น คสล.ข้ำงศูนย์พฒันำ ๒๔๓,๐๐๐ ๒๔๓,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุพติร  ครองเคหำ นำยสุพติร ครองเคหำ ไม่เกินวงเงินงบ 123/2565

เด็กเล็กทต.คอนสวรรค์ ๒๔๓,๐๐๐ ๒๔๓,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด  11 พ.ย.64

                                สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชยัภูมิ

ไตรมาสที ่๑ (ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564)



                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษาภาคม  ๒๕๖๑ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

วนั/เดือน/ปี ซ้ือหรือจ้ำง รำคำและรำคำ และรำคำที่ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๓๘ ค่ำจ้ำงเหมำปรับพื้นที่บริเวณลำนจอด ๑๕,๓๖๐ ๑๕,๓๖๐ เฉพำะเจำะจง นำยธนชัย พศิณุ นำยธนชัย พศิณุ ไม่เกินวงเงินงบ 127/2565

เฮลิคอปเตอร์ เตรียมกำรรับเสด็จฯ ๑๕,๓๖๐ ๑๕,๓๖๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 11 พ.ย.64

๓๙ ค่ำจ้ำงจัดท ำพำนพุ่มดอกไม้ เตรียมกำรรับ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวนิรัชรำ มำฆะเซ็นต์ นำงสำวนิรัชรำ มำฆะเซ็นต์ ไม่เกินวงเงินงบ 128/2565

เสด็จฯ ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 11 พ.ย.64

๔๐ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยไวนิล เตรียมกำรรับ ๙,๕๕๙ ๙,๕๕๙ เฉพำะเจำะจง หจก.ส่องโลกสวยฯ หจก.ส่องโลกสวย ไม่เกินวงเงินงบ 130/2565

เสด็จฯ ๙,๕๕๙ ๙,๕๕๙ ประมำณและรำคำกลำง 11 พ.ย.64

๔๑ ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงพื้น คสล. ม.1 โคกมั่งงอย ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุพติร  ครองเคหำ นำยสุพติร ครองเคหำ ไม่เกินวงเงินงบ 131/2565

๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ประมำณและรำคำกลำง 11 พ.ย..64

๔๒ ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงพื้น คสล. บริเวณวดัโพธิ์ ๓๔๓,๐๐๐ ๓๔๓,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุพติร  ครองเคหำ นำยสุพติร ครองเคหำ ไม่เกินวงเงินงบ 133/2565

๓๔๓,๐๐๐ ๓๔๓,๐๐๐ ประมำณและรำคำกลำง 17 พ.ย.64

๔๓ ค่ำวสัดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมกำรรับเสด็จฯ ๑๙,๙๙๖ ๑๙,๙๙๖ เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยเจริญ หจก.ไทยเจริญ ไม่เกินวงเงินงบ 134/2565

๑๙,๙๙๖ ๑๙,๙๙๖ ประมำณและรำคำกลำง 17 พ.ย.64

๔๔ ค่ำวสัดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมกำรรับเสด็จฯ ๑๖๙,๔๐๐ ๑๖๙,๔๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.สงวนวงศ์ศึกษำภณัฑ์ หจก.สงวนวงศ์ศึกษำภณัฑ์ ไม่เกินวงเงินงบ 135/2565

๑๖๙,๔๐๐ ๑๖๙,๔๐๐ ประมำณและรำคำกลำง 17 พ.ย.64

๔๕ ค่ำวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษทั เมดโปรเฟส จ ำกัด บริษทั เมดโปรเฟส จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบ 137/2565

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประมำณและรำคำกลำง 23 พ.ย.64

๔๖ โครงกำรเพิ่มศักยภำพเกษตรกร ๒๗,๙๐๐ ๒๗,๙๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ชัยภมูิอุปกรณ์ หจก.ชัยภมูิอุปกรณ์ ไม่เกินวงเงินงบ 138/2565

๒๗,๙๐๐ ๒๗,๙๐๐ ประมำณและรำคำกลำง 23 พ.ย.64

๔๗ ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงถนนบอ่ขยะ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยธนชัย พศิณุ นำยธนชัย พศิณุ ไม่เกินวงเงินงบ 148/2565

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ประมำณและรำคำกลำง 25 พ.ย.64

เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชยัภูมิ
ไตรมาสที ่๑ (ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564)
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                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษาภาคม  ๒๕๖๑ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

วนั/เดือน/ปี ซ้ือหรือจ้ำง รำคำและรำคำ และรำคำที่ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๔๘ ค่ำจ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมรถยนต์ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ เฉพำะเจำะจง นำยจีระศักด์ิ ทวชีีพ นำยจีระศักด์ิ ทวขีีพ ไม่เกินวงเงินงบ 149/2565

๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ประมำณและรำคำกลำง 25 พ.ย..64

๔๙ ค่ำวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๔๐,๑๐๑ ๔๐,๑๐๑ เฉพำะเจำะจง หจก.พรหมจักรปโิตรเลียม หจก.พรหมจักรปโิตรเลียม ไม่เกินวงเงินงบ 150-153/65

๔๐,๑๐๑ ๔๐,๑๐๑ ประมำณและรำคำกลำง  25 พ.ย.64

๕๐ ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเพิ่มศักยภำพเกษตรกรฯ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง ไม่เกินวงเงินงบ 154/2565

๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ประมำณและรำคำกลำง  25 พ.ย.64

๕๑ ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเพิ่มศักยภำพเกษตรกรฯ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.สงวนวงศ์ศึกษำภณัฑ์ หจก.สงวนวงศ์ศึกษำภณัฑ์ ไม่เกินวงเงินงบ 155/2565

๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำกลำง 25 พ.ย.64

๕๒ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำนฯ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ดีดีทรัพย์เพิ่มพนู หจก.ดีดีทรัพย์เพิ่มพนู ไม่เกินวงเงินงบ 157/2565

๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ประมำณและรำคำกลำง 25 พ.ย.64

๕๓ ค่ำก่อสร้ำงพื้น คสล. บริเวณวดัโพธิ์ ๒๒๒,๐๐๐ ๒๒๒,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุพติร  ครองเคหำ นำยสุพติร  ครองเคหำ ไม่เกินวงเงินงบ 159/2565

๒๒๒,๐๐๐ ๒๒๒,๐๐๐ ประมำณและรำคำกลำง 25 พ.ย. 64

๕๔ ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเพิ่มศักยภำพเกษตรกรฯ ๙๔,๔๐๐ ๙๔,๔๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.นิวฒัน์กำรค้ำ หจก.นิวฒัน์กำรค้ำ ไม่เกินวงเงินงบ 160/2565

๙๔,๔๐๐ ๙๔,๔๐๐ ประมำณและรำคำกลำง 25 พ.ย..64

๕๕ ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมยำนพำหนะ ๕,๑๙๐ ๕,๑๙๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนธณธรณ์กำรยำง ร้ำนธนธรณ์กำรยำง ไม่เกินวงเงินงบ 165/2565

๕,๑๙๐ ๕,๑๙๐ ประมำณและรำคำกลำง 30 พ.ย.64

๕๖ ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรประชำคมทอ้งถิ่น ๖๘๘ ๖๘๘ เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุภำพพำณิชย์ ร้ำนสุภำพพำณิชย์ ไม่เกินวงเงินงบ 166/2565

๖๘๘ ๖๘๘ ประมำณและรำคำกลำง 30 พ.ย.64

๕๗ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรวำ่ง ประชุมประชำคม ๒,๕๗๕ ๒,๕๗๕ เฉพำะเจำะจง นำงสำววจิิตรำ ตรำชู นำงสำววจิิตรำ ตรำชู ไม่เกินวงเงินงบ 168/2565

ทอ้งถิ่น ๒,๕๗๕ ๒,๕๗๕ ประมำณและรำคำกลำง 30 พ.ย.64

                                สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชยัภูมิ

ไตรมาสที ่๑ (ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564)



                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษาภาคม  ๒๕๖๑ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

วนั/เดือน/ปี ซ้ือหรือจ้ำง รำคำและรำคำ และรำคำที่ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๕๘ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดสนำมกีฬำ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงพวงพรรณ นำมไธสง นำงพวงพรรณ นำมไธสง ไม่เกินวงเงินงบ 169/2565

เทศบำล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำกลำง 30 พ.ย.2564

๕๙ ค่ำใช้โครงกำรลอยกระทง (ตกแต่งสถำนที)่ ๖๒,๙๐๐ ๖๒,๙๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษทั คิทคอมช็อป จ ำกัด บริษทั คิทคอมช็อป จ ำกัด ไม่เกินวงเงินงบ 170/2565

๖๒,๙๐๐ ๖๒,๙๐๐ ประมำณและรำคำกลำง 30 พ.ย.64

                                สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชยัภูมิ

ไตรมาสที ่๑ (ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564)



                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษาภาคม  ๒๕๖๑ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

วนั/เดือน/ปี ซ้ือหรือจ้ำง รำคำและรำคำ และรำคำที่ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ๔๐๐ ๔๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริชัยอะไหล่ ร้ำนศิริชัยอะไหล่ ไม่เกินวงเงินงบ 182/2565

๔๐๐ ๔๐๐ ประมำณและรำคำกลำง 2 ธ.ค.64

๒ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ 8,000 เฉพำะเจำะจง นำยประจวบ ชุมชัย นำยประจวบ ชุมชัย ไม่เกินวงเงินงบ 200/2565

เทศบำลฯ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2 ธ.ค.64

๓ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ 8,000 เฉพำะเจำะจง นำยวนิัย คูณทะเล นำยวนิัย คูณทะเล ไม่เกินวงเงินงบ 188/2565

เทศบำลฯ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2 ธ.ค.64

๔ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยชัยวชิิต โนนไทย นำยชัยวชิิต โนนไทย ไม่เกินวงเงินงบ 194/2565

เทศบำลฯ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2 ธ.ค.64

๕ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยประวทิย์ ปล้ืมกลำง นำยประวทิย์ ปล้ืมกลำง ไม่เกินวงเงินงบ 186/2565

เทศบำล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2 ธ.ค.64

๖ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยชัยณรงค์  จ ำปำทอง นำยชัยณรงค์ จ ำปำทอง ไม่เกินวงเงินงบ 192/2565

เทศบำล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2 ธ.ค.64

๗ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยชำญคิด ครองเคหำ นำยชำญคิด  ครองเคหำ ไม่เกินวงเงินงบ 201/2565

เทศบำล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2 ธ.ค.64

๘ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยศรคีรี มำลำนวน นำยศรคีรี มำลำนวน ไม่เกินวงเงินงบ 190/2565

เทศบำล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2 ธ.ค.64

๙ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยสุรเดช กล่ินขจร นำยสุรเดช กล่ินขจร ไม่เกินวงเงินงบ 191/2565

เทศบำล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2 ธ.ค.64

๑๐ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวษิณุพงษ ์ผดุงโชค นำยวษิณุพงษ ์ผดุงโชค ไม่เกินวงเงินงบ 193/2565

เทศบำล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2 ธ.ค.64

                                สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชยัภูมิ

ไตรมาสที ่๑ (ประจ าเดอืน ธันวาคม 2564)



                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษาภาคม  ๒๕๖๑ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

วนั/เดือน/ปี ซ้ือหรือจ้ำง รำคำและรำคำ และรำคำที่ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำงล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

๑๑ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฎบิติังำน ๖,๕๓๒ ๖,๕๓๒ เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐภรณ์ มำลำนวน นำงสำวณัฐภรณ์ มำลำนวน ไม่เกินวงเงินงบ 183/2565

เทศบำล ๖,๕๓๒ ๖,๕๓๒ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2 ธ.ค..64

๑๒ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวพทุธชำติ หรัิญค ำ นำยสำวพทุธชำติ หรัิญค ำ ไม่เกินวงเงินงบ 187/2565

เทศบำล ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2 ธ.ค.64

๑๓ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวรียุทธ ผิวขำว นำยวรียุทธ ผิวขำว ไม่เกินวงเงินงบ 195/2565

เทศบำลต ำบลคอนสวรรค์ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2 ธ.ค.64

๑๔ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย หล่ำไธสง นำยชำญชัย หล่ำไธสง ไม่เกินวงเงินงบ 196/2565

เทศบำล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2 ธ.ค.64

๑๕ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยศุภวฒัน์  ตำมสีรัมย์ นำยศุภวฒัน์  ตำมสีรัมย์ ไม่เกินวงเงินงบ 197/2565

เทศบำล ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2-ธ.ค.-64

๑๖ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๖,๕๓๒ ๖,๕๓๒ เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนัญชิดำ ยิ่งสุข นำงสำวชนัญชิดำ  ยิ่งสุข ไม่เกินวงเงินงบ 184/2565

เทศบำล ๖,๕๓๒ ๖,๕๓๒ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2-ธ.ค.-64

๑๗ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยยุทธชัย อัมรโสภณ นำยยุทธชัย อัมรโสภณ ไม่เกินวงเงินงบ 185/2565

เทศบำล ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2 ธ.ค.64

๑๘ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๗,๔๖๖ ๗,๔๖๖ เฉพำะเจำะจง นำยคุณำกร เทยีมชัยภมูิ นำยคุณำกร เทยีมขัยภมูิ ไม่เกินวงเงินงบ 189/2565

๗,๔๖๖ ๗,๔๖๖ ประมำณและรำคำกลำง 2 ธ.ค.64

๑๙ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๗,๗๓๓ ๗,๗๓๓ เฉพำะเจำะจง นำยรุ่งทวิำ โสชีวติ นำยรุ่งทวิำ โสวชิิต ไม่เกินวงเงินงบ 198/2565

เทศบำล ๗,๗๓๓ ๗,๗๓๓ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 2 ธ.ค.64

๒๐ ค่ำจ้ำงเหมำบคุคลภำยนอกเพื่อปฏบิติังำน ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวทิวสั คงสตรี นำยวทิวสั คงสตรี ไม่เกินวงเงินงบ 199/2565

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำกลำง 2 ธ.ค.64

ไตรมาสที ่๑ (ประจ าเดอืน ธันวาคม 2564)

                                สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชยัภูมิ



                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษาภาคม  ๒๕๖๑ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

วนั/เดือน/ปี ซ้ือหรือจ้ำง รำคำและรำคำ และรำคำที่ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๒๑ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรกลำงวนั ศพด. ๑๘,๔๘๐ ๑๘,๔๘๐ เฉพำะเจำะจง นำงสัมฤทธิ ์โขนชัยภมูิ นำงสัมฤทธิ ์โขนชัยภมูิ ไม่เกินวงเงินงบ 212/2565

เทศบำล ๑๘,๔๘๐ ๑๘,๔๘๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 8 ธ.ค..64

๒๒ ค่ ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สิน ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนธรณ์กำรยำง ร้ำนธนธรณ์กำรยำง ไม่เกินวงเงินงบ 211/2565

๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 8 ธ.ค.64

๒๓ ค่ำก่อสร้ำงพื้นคอนกรีตและขอบคันหนิหน้ำ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ไม้ทองพำนิช 1992 หจก.ไม้ทองพำนิข 1992 ไม่เกินวงเงินงบ 214/2565

อำคำรส ำนักงำนเทศบำล ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 9 ธ.ค.64

๒๔ ค่ำก่อสร้ำงปำ้ยส ำนักงำนเทศบำลต ำบล ๓๑๘,๐๐๐ ๓๑๘,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ไม้ทองพำนิช 1992 หจก.ไม้ทองพำนิข 1992 ไม่เกินวงเงินงบ 215/2565

คอนสวรรค์ ๓๑๘,๐๐๐ ๓๑๘,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 9 ธ.ค.64

๒๕ ค่ำวสัดุน้ ำด่ืม ๔๗๐ ๔๗๐ เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมเทพเทวำ น้ ำด่ืมเทพเทวำ ไม่เกินวงเงินงบ 227/2565

๔๗๐ ๔๗๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 9-ธ.ค.-64

๒๖ ค่ำจัดซ้ือดอกไม้ประดับ โครงกำรเร่งด่วน ๓๗,๘๐๐ ๓๗,๘๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยจักรสิน แซ่ล้ี นำยจักรสิน แซ่ล้ี ไม่เกินวงเงินงบ 229/2565

ตำมนโยบำยรัฐบำล ๓๗,๘๐๐ ๓๗,๘๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 9-ธ.ค.-64

๒๗ ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษทั 3ช.38 บริษทั 3ช.38 ไม่เกินวงเงินงบ 232/2565

82-1916 ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 22 ธ.ค.64

๒๘ ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำพำนพุ่มดอกไม้ วนัพอ่ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง น.ส.นิรัชรำ มำฆะเซ็นต์ น.ส.นิรัชรำ มำฆะเซ็นต์ ไม่เกินวงเงินงบ 134/2565

แหง่ชำติ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ประมำณและรำคำกลำง 22 ธ.ค.64

๒๙ ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ ๔๐๐ ๔๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ่อยเจริญยนต์ ร้ำนจ่อยเจริญยนต์ ไม่เกินวงเงินงบ 235/2565

ขกลง 836 ๔๐๐ ๔๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 22 ธ.ค.64

๓๐ ค่ำวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๒๕,๑๒๐ ๒๕,๑๒๐ เฉพำะเจำะจง หจก.พรหมจักรปโิตรลียม หจก.พรหมจักรปโิตรเลียม ไม่เกินวงเงินงบ 236-238/2565

๒๕,๑๒๐ ๒๕,๑๒๐ ประมำณและรำคำกลำง 22 ธ.ค.64

ไตรมาสที ่๑ (ประจ าเดอืน ธันวาคม 2564)

                                สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชยัภูมิ



                                                                                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษาภาคม  ๒๕๖๑ สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

วนั/เดือน/ปี ซ้ือหรือจ้ำง รำคำและรำคำ และรำคำที่ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๓๑ ค่ำจัดท ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม ประชุม ๓๐๐ ๓๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำววจิิตรำ ตรำชู นำงสำววจิิตรำ ตรำชู ไม่เกินวงเงินงบ 239/2565

ติดตำมประเมินผลพฒันำเทศบำล ๓๐๐ ๓๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 22 ธ.ค..64

๓๒ ค่ำวสัดุส ำนักงำน (ตรำยำง) ๑,๖๕๐ ๑,๖๕๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนตู๋บล็อกตรำยำง ร้ำนตู๋บล็อกตรำยำง ไม่เกินวงเงินงบ 243/2565

๑,๖๕๐ ๑,๖๕๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 22 ธ.ค.64

๓๓ ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพฒันำศักยภำพเกษตรกรฯ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง 1998 หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง 1998 ไม่เกินวงเงินงบ 252/2565

(ค่ำโรงเรือนปลูกผัก) ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ประมำณและรำคำต่ ำสุด 22 ธ.ค.64

                                สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลคอนสวรรค์ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชยัภูมิ

ไตรมาสที ่๑ (ประจ าเดอืน ธันวาคม 2564)

























 

















































 


