
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืซ้ือ

1 จัดซ้ือน้้าด่ืม (น้้าเปล่า) 450.00            450.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เฟรช ร้านลัคกี้เฟรช เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 047/61
ประจ้าเดือน มกราคม 2561 ราคาที่เสนอ 450.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 450.00 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

2 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (หนังสือพิมพ)์ 310.00            310.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรทพิย์ ขึ้นกลาง นางพรทพิย์ ขึ้นกลาง เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 048/61
ประจ้าเดือน มกราคม 2561 ราคาที่เสนอ 310.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 310.00 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 327.60            327.60          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาวัลย์ ร้านลัดดาวัลย์ เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังจ้างเลขที่ 025/61
ประจ้าเดือน มกราคม 2561 ราคาที่เสนอ 327.60 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 327.60 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

4 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและ 9,313.52         9,313.52       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ้ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ้ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 049/61
หล่อล่ืน (ส้านกัปลัด) ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,313.52 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

5 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและ 4,779.80         4,779.80       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ้ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ้ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 050/61
หล่อล่ืน (งานปอ้งกนัฯ) ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,779.80 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

6 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและ 10,772.00       10,772.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ้ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ้ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 051/61
หล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,772.00 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

7 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและ 399.93            399.93          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ้ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ้ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 052/61
หล่อล่ืน (กองคลัง) ราคาที่ตกลงซ้ือ 399.93 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

8 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและ 106.23            106.23          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ้ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ้ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 053/61
หล่อล่ืน (กองการประปา) ราคาที่ตกลงซ้ือ 106.23 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

9 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน 2,652.00         2,652.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ (ฮกกี)่หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ (ฮกกี)่ เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/61

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัซ้ือในรอบเดือน มกราคม  2561
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ราคาที่เสนอ 2,652 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,652 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

10 จ้างเหมาจัดท้าตรายาง 3,380.00         3,380.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังจ้างเลขที่ 026/61
ราคาที่เสนอ 3,380 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,380 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 5 มกราคม  2561

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 10,900.00       10,900.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีเอม็ไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอม็ไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 055/61 
ราคาที่เสนอ 10,900 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,900.00 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 8 มกราคม 2561

12 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 16,149.20       16,149.20     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โคราชการไฟฟา้ หจก.โคราชการไฟฟา้ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 056/61 
ราคาที่เสนอ 16,149.20 ราคาที่ตกลงซ้ือ 16,149.20 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

13 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยไวนลิ 1,037.00         1,037.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสัองิเจ็ท นายองอาจ  กติติจิรัฐิติกาล เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 027/61
ราคาที่เสนอ 1,037.00 ราคาที่ตกลงจ้าง  1,037.00 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

14 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน 1,680.00         1,680.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ (ฮกกี)่หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ (ฮกกี)่ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 057/61
ราคาที่เสนอ 1,680 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,680 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

15 จ้างเหมาจัดท้าดอกไมป้ระดับพธิี 3,900.00         3,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบษุบาบณั ร้านบษุบาบณั เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 028/61
รับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ ราคาที่เสนอ 3,900 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,900 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา

ทนิดัดามาตุ

16 จัดซ้ือผ้าเพื่อประดับพธิีรับเสด็จฯ 5,400.00         5,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเดล่ี เทรดด้ิง ร้านเดล่ี เทรดด้ิง เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 058/61

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า- ราคาที่เสนอ 5,400 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,400 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
โสมสวลี พระวรราชาทนิดัดามาตุ
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17 จ้างเหมาจัดท้าอาหารว่างและ 750.00            750.00          วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พไิลพร นอ้ยกลาง น.ส.พไิลพร นอ้ยกลาง เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 029/61
เคร่ืองด่ืม ราคาที่เสนอ 750 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 750 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,750.00         3,750.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีเอม็ไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอม็ไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 059/61
ราคาที่เสนอ  3,750 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ  3,750 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 7,950.00         7,950.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีเอม็ไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอม็ไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 060/61
ราคาที่เสนอ  7,950 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ  7,950 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

20 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 569.50            569.50          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ (ฮกกี)่หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ (ฮกกี)่ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 061/61
ราคาที่เสนอ 569.50 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 569.50 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

21 จ้างเหมาจัดท้าอาหารว่างและ 1,250.00         1,250.00       วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พไิลพร นอ้ยกลาง น.ส.พไิลพร นอ้ยกลาง เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 030/61
เคร่ืองด่ืม ส้าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ราคาที่เสนอ 1,250 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,250 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561
สภาฯ

22 จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน 6,090.00         6,090.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ (ฮกกี)่หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ (ฮกกี)่ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 062/61
ราคาที่เสนอ 6,090 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,090 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

23 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 3,710.00         3,710.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สุพจนว์ัสดุ ร้าน ส.สุพจนว์ัสดุ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 063/61
ราคาที่เสนอ 3,710 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,710 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

24 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 3,683.58         3,683.58       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. คิงส์ยนต์ หจก. คิงส์ยนต์ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 032/61
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หมายเลขทะเบียน ขค 7714 นม ราคาที่เสนอ 3,683.58 บาทราคาที่ตกลงจ้าง 3,683.58 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 29 มกราคม 2561


