
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลอืกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสญัญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืซ้ือ

1 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 287.40            287.40          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาวัลย์ ร้านลัดดาวัลย์ เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังจ้างเลขที่ 051/61
ประจ าเดือน เมษายน 2561 ราคาที่เสนอ 287.40 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 287.40 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

2 จัดซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและ 7,860.31         7,860.31       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 091/61
หล่อล่ืน (ส านกัปลัด) ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,860.31 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

3 จัดซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและ 4,437.40         4,437.40       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 092/61
หล่อล่ืน (งานปอ้งกนัฯ) ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,437.40 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

4 จัดซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและ 6,852.35         6,852.35       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 093/61
หล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,852.35 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

5 จัดซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและ 214.26            214.26          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 094/61
หล่อล่ืน (กองคลัง) ราคาที่ตกลงซ้ือ 216.26 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและ 106.23            106.23          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 095/61
หล่อล่ืน (กองการประปา) ราคาที่ตกลงซ้ือ 106.23 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

7 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 7,560.00         7,560.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์(ฮกกี)่ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์(ฮกกี)่ เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 096/61
ราคาที่เสนอ 7,560.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,560.00 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 4 เมษายน 2561

8 จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการ 4,950.00         4,950.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสั องิค์เจ็ท ร้านโฟกสั องิค์เจ็ท เสนอราคาไมเ่กนิ ใบส่ังจ้างเลขที่ 052/61
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ราคาที่เสนอ 4,950 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 4,950 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 4 เมษายน 2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัซ้ือในรอบเดือน เมษายน  2561
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9 จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์และเคร่ืองอปุโภค 4,420.00         4,420.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์(ฮกกี)่ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์(ฮกกี)่ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 097/61
บริโภค โครงการปอ้งกนัและลด ราคาที่เสนอ 4,420.00 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,420.00 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 5. เมษายน 2561
อบุติัเหตุช่วงเทศกาล

10 จัดซ้ือเคร่ืองอปุโภคบริโภค 2,110.00         2,110.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายองอาจ กติติจิรัฐติกาล นายองอาจ กติติจิรัฐติกาล เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 098/61
น้ าด่ืม-น้ าแข็ง โครงการปอ้งกนั ราคาที่เสนอ 2,110 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  2,110 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 5 เมษายน 2561
และลดอบุติัเหตุ

11 จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการ 1,008.00         1,008.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสัองิค์เจ็ท ร้านโฟกสัองิค์เจ็ท เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 053/61

วันสงกรานต์ ประจ าป ี2561 ราคาที่เสนอ 1,008  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,008 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 5 เมษายน 2561

12 จ้างเหมาจัดท าอปุกรณ์กฬีา 2,000.00         2,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชิต  โสมกลาง นายวิชิต  โสมกลาง เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 054/61
พื้นบา้น ประเพณีวันสงกรานต์ ราคาที่เสนอ  2,000  บาท ราคาที่ตกลงจ้าง  2,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 5 เมษายน 2561

13 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง 3,000.00         3,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ฉ่ากระโทก นายณรงค์  ฉ่ากระโทก เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 055/61
งานประเพณีวันสงกรานต์ ราคาที่เสนอ 3,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 9 เมษายน 2561

14 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและ 31,500.00       31,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางพไิลพร  นอ้ยกลาง นางพไิลพร  นอ้ยกลาง เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 056/61
อาหารกลางวัน พร้อมเคร่ืองด่ืม ราคาที่เสนอ 31,500 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 31,500 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 9 เมษายน 2561
ประเพณีวันสงกรานต์

15 จ้างเหมาจัดดอกไมใ้นงานพธิี 6,000.00         6,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางเรไร  ฤาชา นางเรไร  ฤาชา เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 057/61
ประเพณีวันสงกรานต์ ราคาที่เสนอ 6,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 6,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 9 เมษายน 2561
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16 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 1,202.00         1,202.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์(ฮกกี)่ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์(ฮกกี)่ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 099/61
(ส านกัปลัดเทศบาล) ราคาที่เสนอ 750 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 750 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

17 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 7,125.00         7,125.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์(ฮกกี)่ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์(ฮกกี)่ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 100/61
(กองคลัง) ราคาที่เสนอ 7,125 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,125 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

18 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 9,942.00         9,942.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์(ฮกกี)่ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์(ฮกกี)่ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 101/61
(กองวิชาการ) ราคาที่เสนอ 9,942 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,942 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

19 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 4,335.00         4,335.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์(ฮกกี)่ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์(ฮกกี)่ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 102/61
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) ราคาที่เสนอ 4,335 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,335 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

20 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 200.00            200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์(ฮกกี)่ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์(ฮกกี)่ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 102/61
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) ราคาที่เสนอ 4,335 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,335 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

21 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,000.00         2,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จีเอม็ไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอม็ไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 103/61
(กองคลัง) ราคาที่เสนอ 2,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,000. บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 18 เมษายน 2561

22 จ้างเหมาจัดท าปา้ย วันเทศบาล 346.00            346.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสัองิค์เจ็ท ร้านโฟกสัองิค์เจ็ท เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังจ้าง 060/61
ราคาที่เสนอ 346 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 346 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 20 เมษายน 2561

23 จัดซ้ือวัสดุอปุโภคบริโภค 430.00            430.00          วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วิลาวัลย์ พนัธ์จบสิงห์ น.ส.วิลาวัลย์ พนัธ์จบสิงห์ เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 104/61
วันเทศบาล ราคาที่เสนอ 430 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 430 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 20 เมษายน 2561
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24 จัดซ้ือน้ าด่ืม (น้ าเปล่า) 750.00            750.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เฟรช ร้านลัคกี้เฟรช เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 105/61
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 ราคาที่เสนอ 750 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 750 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 27 เมษายน 2561

25 จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์(ไทยรัฐ) 310.00            310.00          วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรทพิย์  ขึ้นกลาง นางพรทพิย์ ขึ้นกลาง เสนอราคาไมเ่กนิ เลขที่ใบส่ังซ้ือ 106/61
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 ราคาที่เสนอ 310 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 310 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 27 เมษายน 2561


