
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืซ้ือ

1 จัดซ้ือน้้าด่ืม (น้้าเปล่า) 600.00            600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เฟรช ร้านลัคกี้เฟรช เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 064/61
ประจ้าเดือน กมุภาพนัธ์ 2561 ราคาที่เสนอ 600.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 600.00 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

2 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (หนังสือพิมพ)์ 280.00            280.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรทพิย์ ขึ้นกลาง นางพรทพิย์ ขึ้นกลาง เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 065/61
ประจ้าเดือน กมุภาพนัธ์ 2561 ราคาที่เสนอ 280.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 280.00 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 238.80            238.80          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาวัลย์ ร้านลัดดาวัลย์ เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังจ้างเลขที่ 033/61
ประจ้าเดือน กมุภาพนัธ์ 2561 ราคาที่เสนอ 238.80 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 238.80 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

4 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและ 12,699.24       12,699.24     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ้ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ้ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 066/61
หล่อล่ืน (ส้านกัปลัด) ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,699.24 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

5 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและ 3,070.40         3,070.40       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ้ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ้ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 067/61
หล่อล่ืน (งานปอ้งกนัฯ) ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,070.40 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

6 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและ 7,124.47         7,124.47       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ้ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ้ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 068/61
หล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,124.47 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

7 จัดซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและ 318.09            318.09          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ้ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ้ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 069/61
หล่อล่ืน (กองคลัง) ราคาที่ตกลงซ้ือ 318.09 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

8 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 4,322.80         4,322.80       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โคราชการไฟฟ้า (2539) หจก.โคราชการไฟฟา้ (2539) เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 071/61
ราคาที่เสนอ 4,322.70 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,322.70 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัซ้ือในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2561
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9 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 34,500.00       34,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประจักษแ์อร์ ร้านประจักษแ์อร์ เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังจ้างเลขที่ 034/61
ราคาที่เสนอ 34,500 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 34,500 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 5 กมุภาพนัธ์  2561

10 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน 10,050.00       10,050.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพมิายเฟอร์นเิจอร์ ร้านพมิายเฟอร์นเิจอร์ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 072/61 
ตู้เกบ็เอกสาร (กองวิชาการ) ราคาที่เสนอ 10,050 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,050 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

11 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 256.80            256.80          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศรีผ่องมอเตอร์ ร้านศรีผ่องมอเตอร์ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 073/61 
ราคาที่เสนอ 256.80 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 256.80 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

12 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์และอะไหล่ 7,554.20         7,554.20       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศรีผ่องมอเตอร์ ร้านศรีผ่องมอเตอร์ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 074/61
ประปา ราคาที่เสนอ 7,554.20 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,554.20 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

13 จ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ หมายเลข 7,482.08         7,482.08       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ หจก.คิงส์ยนต์ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 035/61
ทะเบียน กธ 9359 นครราชสีมา ราคาที่เสนอ 7,482.08 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 7,482.08 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

14 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,450.00       30,450.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนเซฟต้ี จก. บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนเซฟต้ี จก. เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 075/61
ราคาที่เสนอ 30,450 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 30,450 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

15 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 44,534.00       44,534.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว (1995) หจก.โคราชซีคิว (1995) เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 076/61
ราคาที่เสนอ 44,534 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 44,534 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

16 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยไวนลิ 2,160.00         2,160.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พ.ีองิค์เจ็ท ร้าน เอ.พ.ีองิค์เจ็ท เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 036/61
โครงการถนนคนเดิน ประจ้าปี ราคาที่เสนอ 2,160 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 2,160 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

งบประมาณ 2561
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17 จัดเช่าเต็นทส้์าหรับประชาชน 10,500.00       10,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอมัพร ประดับทอง ร้านอมัพร ประดับทอง เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 037/61
ในการจ้าหนา่ยสินค้าชุมชน ราคาที่เสนอ  10,500 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  10,500 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการถนนคนเดิน

18 จัดซ้ือโล่รางวัล 3,290.00         3,290.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอลิตาอวอร์ด ร้านอลิตาอวอร์ด เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 077/61
โครงการถนนคนเดิน ราคาที่เสนอ  3,290 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ  3,290 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

19 จ้างเหมาเวทกีลางพร้อมเคร่ือง- 20,000.00       20,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายจุมภฎ  หาญบรรลือ นายจุมภฎ  หาญบรรลือ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 038/61
เสียง โครงการถนนคนเดิน ราคาที่เสนอ 20,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 20,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

20 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 400.00            400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีเอม็ไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอม็ไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 039/61
416-55-0059 (กองช่าง) ราคาที่เสนอ 400 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 400 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

21 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,000.00         2,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีเอม็ไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอม็ไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 078/61
ราคาที่เสนอ 2,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

22 จ้างเหมาจัดท้าอาหารว่างพร้อม 1,250.00         1,250.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุวรรณ์ ในทองหลาง นางสุวรรณ์ ในทองหลาง เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 040/61
เคร่ืองด่ืม โครงการถนนคนเดิน ราคาที่เสนอ 1,250  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  1,250 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

23 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 15,771.80       15,771.80     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โคราชการไฟฟ้า (2539) หจก.โคราชการไฟฟา้ (2539) เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 079/61
ราคาที่เสนอ 15,771.80 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 15,771.80 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

24 จัดซ้ือวัสดุอื่น 1,776.20         1,776.20       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศรีผ่องมอเตอร์ ร้านศรีผ่องมอเตอร์ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 079.1/61
ราคาที่เสนอ  1,776.20 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,776.20 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
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25 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 9,287.60         9,287.60       วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ส.สหยนต์ อู่ ส.สหยนต์ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 041/61
ราคาที่เสนอ 9,287.60 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 9,287.60 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561


