
แบบ สขร.1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ทีไ่ดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล 576.00               576.00               วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พ.ี อิงค์เจ็ท ร้าน เอ. พ.ี อิงค์เจ็ท เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้างเลขที่ 017/61
ราคาที่ตกลงจ้าง 576.00 บาท ลงวนัที่ 1 ธนัวาคม 2560

2 จ้างเหมาท าอาหารถวายพระ 3,600.00            3,600.00            วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวพไิลพร  น้อยกลาง นางสาวพไิลพร  น้อยกลาง เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้างเลขที่ 018/61
ราคที่ตกลงจ้าง 3,600.00 บาท ลงวนัที่ 1 ธนัวาคม 2560

3 จัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรม 2,745.00            2,745.00            วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เกษมเจริญ ร้าน เกษมเจริญ เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 041/61
ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,745.00 บาท ลงวนัที่ 1 ธนัวาคม 2560

4 จ้างเหมาท าปา้ยไวนิล 1,200.00            1,200.00            วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พ.ี อิงค์เจ็ท ร้าน เอ.พ.ี อิงค์เจ็ท เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้างเลขที่ 019/61
ราคาที่ตกลงจ้าง 1,200.00 บาท ลงวนัที่ 1 ธนัวาคม 2561

5 จ้างเหมาซ่อมรถ 85-7290 3,560.00            3,560.00            วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ ป.เจริญยนต์ อู่ ป.เจริญยนต์ เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้างเลขที่ 020/61
ราคาจ้าง 3,560.00 บาท ลงวนัที่ 4 ธนัวาคม 2560

6 จัดซ้ือใบมีดตัดหญ้า 280.00               280.00               วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีผ่องมอเตอร์ ร้าน ศรีผ่องมอเตอร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 042/61
ราคาที่ตกลงซ้ือ 280.00 บาท ลงวนัที่ 4 ธนัวาคม 2560

7 จัดซ้ืออุปกรณ์ต้ังเปดิ-ปดิเคร่ืองสูบน้ า 481.50               481.50               วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โคราชการไฟฟา้ หจก.โคราชการไฟฟา้ เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 043/61
ราคาที่ตกลงซ้ือ 481.50 บาท ลงวนัที่ 12 ธนัวาคม 2560

8 จ้างเหมาสูบส่ิงปฏกิูล 2,500.00            2,500.00            วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมจิตร  ถ่วงกลาง นางสาวเปรมจิตร  ถ่วงกลาง เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้างเลขที่ 021/61
ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,500.00 บาท ลงวนัที่ 7 ธนัวาคม 2560

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 4,500.00            4,500.00            วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ (ฮกกี)่ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ (ฮกกี)่ เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 044/61
ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,500.00 บาท ลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2560

10 จ้างเหมาซ่อมรถ 13,000.00          13,000.00          วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ ป.เจริญยนต์ อู่ ป.เจริญยนต์ เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้างเลขที่ 022/61
ราคาที่ตกลงจ้าง 13,000.00 บาท ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม  2560

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2560

เทศบาลต าบลตลาดแค

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือจะจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2560
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ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะซ้ือจะจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

11 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองอุปโภค 8,415.00            8,415.00            วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ (ฮกกี)่ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ (ฮกกี)่ เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 045/61 
บริโภค ตามโครงการปอ้งกันอุบติัเหตุฯ ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,415.00 บาท ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม 2560

12 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล 4,950.00            4,950.00            วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน โฟกัสอิงค์เจ็ท ร้าน โฟกัสอิงค์เจ็ท เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขที่ใบส่ังจ้าง 023/61 
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,950.00 บาท ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม 2560

13 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค 2,160.00            2,160.00            วธิเีฉพาะเจาะจง นายองอาจ  กิตติจิรัฐิติกาล นายองอาจ  กิตติจิรัฐิติกาล เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 046/61
ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,160.00 บาท ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม 2560

14 จ้างเหมาเคร่ืองจักรซ่อมแซมท่อประปา 5,000.00            5,000.00            วธิเีฉพาะเจาะจง นายประจักษ ์แรมกลาง นายประจักษ ์ แรมกลาง เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขที่ใบส่ังจ้าง 024/61
ช ารุดภายในเขตเทศบาลฯ ราคาที่ตกลงจ้าง 5,000.00 บาท ลงวนัที่ 26 ธนัวาคม 2560


