
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืซ้ือ

1 จัดซ้ือวัสดุอื่น (กองการประปา)          1,872.80 1,872.80       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศรีผ่องมอเตอร์ ร้านศรีผ่องมอเตอร์ เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 080/61
ราคาที่เสนอ 1,872.80 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,872.80 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 มนีาคม 2561

2 จ้างเหมาจัดท าตรายาง          1,040.00 1,040.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนคิมองิค์เจ็ท ร้านนคิมองิค์เจ็ท เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังจ้างเลขที่ 042/61
(งานจัดเกบ็ฯ กองคลัง) ราคาที่เสนอ 1,040 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,040 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 มนีาคม 2561

3 จัดซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและ 7,184.78         7,184.78       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 081/61
หล่อล่ืน (ส านกัปลัด) ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,148.78 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 มนีาคม 2561

4 จัดซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและ 9,898.40         9,898.40       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 082/61
หล่อล่ืน (งานปอ้งกนัฯ) ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,898.40 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 มนีาคม 2561

5 จัดซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและ 8,726.50         8,726.50       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 083/61
หล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,726.50 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 มนีาคม 2561

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและ 316.89            316.89          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 084/61
หล่อล่ืน (กองคลัง) ราคาที่ตกลงซ้ือ 316.89 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 มนีาคม 2561

7 จัดซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและ 269.40            269.40          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 085/61
หล่อล่ืน (กองช่าง) ราคาที่ตกลงซ้ือ 269.40 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 มนีาคม 2561

8 จัดซ้ือน้ าด่ืม (น้ าเปล่า) 930.00            930.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เฟรช ร้านลัคกี้เฟรช เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 086/61
ประจ าเดือน มนีาคม 2561 ราคาที่เสนอ 930.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 930.00 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 มนีาคม 2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัซ้ือในรอบเดือน มนีาคม  2561
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9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หนังสือพิมพ)์ 310.00            310.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรทพิย์ ขึ้นกลาง นางพรทพิย์ ขึ้นกลาง เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 087/61
ประจ าเดือน มนีาคม 2561 ราคาที่เสนอ 310.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 310.00 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 มนีาคม 2561

10 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 319.80            319.80          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาวัลย์ ร้านลัดดาวัลย์ เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังจ้างเลขที่ 043/61
ประจ าเดือน มนีาคม 2561 ราคาที่เสนอ 319.80 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 319.80 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 มนีาคม 2561

11 จ้างเหมาสูบส้วม ส านักงานเทศบาล 3,000.00         3,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางบญุตา ล้อมกลาง นางบญุตา ล้อมกลาง เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 044/61 
ราคาที่เสนอ 3,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 7 มนีาคม 2561

12 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,123.50         1,123.50       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอม็.โชคชัยยนต์ หจก.พ.ีเอม็.โชคชัยยนต์ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 088/61
(น้ ามนัเบรค) ราคาที่เสนอ 1,123.50 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,123.50 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 8 มนีาคม 2561

13 จ้างซ่อมแซมรถบรรทกุน้ า 10,400.00       10,400.00     วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ป.เจริญยนต์ อู่ ป.เจริญยนต์ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 045/61
ทะเบียน บย 2116 นครราชสีมา ราคาที่เสนอ 10,400 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  10,400 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 9 มนีาคม 2561

14 จ้างซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 50,525.40       50,525.40     วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ ส.สหยนต์ อู่ ส.สหยนต์ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 046/61
ทะเบียน 85-7290 นครราชสีมา ราคาที่เสนอ 50,525.40 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 50,525.40บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 19 มนีาคม 2561

15 จ้างเหมาจัดท าเคร่ืองบวงสรวง 2,500.00         2,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางเรไร  ฤาชา นางเรไร  ฤาชา เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 047/61

งานฉลองชัยชนะทา่นทา้วสุรนารี ราคาที่เสนอ 2,500 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 2,500 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 21 มนีาคม 2561

16 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,350.00         1,350.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีเอม็ไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอม็ไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 048/61
กองวิชาการ ราคาที่เสนอ  1,350 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  1,350 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 22 มนีาคม 2561
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17 จ้างเหมาซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซค์ 1,979.50         1,979.50       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนกิรมอเตอร์ ร้านนกิรมอเตอร์ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 050/61
ทะเบยีน คงต 173 นม ราคาที่เสนอ 1,979.50 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,979.50 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 29 มนีาคม 2561

18 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์(ไทยรัฐ) 300.00            300.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรทพิย์ ขึ้นกลาง นางพรทพิย์ ขึ้นกลาง เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 089/61
ประจ าเดือนเมษายน 2561 ราคาที่เสนอ 300 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 300 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 30 มนีาคม 2561

19 จัดซ้ือน้ าด่ืม (น้ าเปล่า) 750.00            750.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เฟรช ร้านลัคกี้เฟรช เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 090/61
ประจ าเดือนเมษายน 2561 ราคาที่เสนอ 750 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 750 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 30 มนีาคม 2561


