
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือซ้ือ

1 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 348.00           348.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาวลัย์ ร้านลัดดาวลัย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างเลขที่ 068/61
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 ราคาที่เสนอ 348 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 348 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 1 มิถุนายน 2561

2 จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ 10,781.80      10,781.80     วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั บริษทัประกิจปโิตรเล่ียม จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 117/61
หล่อล่ืน (ส านักปลัด) ราคาที่ตกลงซ้ือ10,781.80 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 1 มิถุนายน 2561

3 จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ 4,662.40        4,662.40       วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั บริษทัประกิจปโิตรเล่ียม จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 118/61
หล่อล่ืน (งานปอ้งกันฯ) ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,662.40 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 1 มิถุนายน 2561

4 จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ 12,574.46      12,574.46     วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั บริษทัประกิจปโิตรเล่ียม จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 119/61
หล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,574.46 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 1 มิถุนายน 2561

5 จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ 330.39           330.39          วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั บริษทัประกิจปโิตรเล่ียม จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 120/61
หล่อล่ืน (กองคลัง) ราคาที่ตกลงซ้ือ 330.39 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 1 มิถุนายน 2561

6 จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ 291.40           291.40          วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั บริษทัประกิจปโิตรเล่ียม จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 121/61
หล่อล่ืน (กองช่าง) ราคาที่ตกลงซ้ือ 291.40 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 1 มิถุนายน 2561

7 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 37,950.00      37,950.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 122/61
(กองวชิาการและแผนงาน) ราคาที่เสนอ 37,950 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 37,950 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 7 มิถุนายน 2561

8 จัดซ้ือใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปา 44,940.00      44,940.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท นวภัคคอร์เปอเรชั่น จ ากัด บริษทั นวภคัคอร์เปอเรชั่น จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างเลขที่ 123/61
(กองการประปา) ราคาที่เสนอ 44,950 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 45,940 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 11 มถิุนายน 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดซ้ือในรอบเดือน มิถุนายน  2561
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9 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 7,800.00        7,800.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพมิายเฟอร์นิเจอร์ ร้านพมิายเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 124/61
(โต๊ะวางคอมพิวเตอร์-ส านักปลัดฯ) ราคาที่เสนอ 7,800 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 11 มถิุนายน 2561

10 จัดซ้ือวสัดุอื่น - กรวด หนิ ทราย 73,050.00      73,050.00     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านประทมุ ร้านประทมุ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 125/61
ส าหรับเปล่ียนวัสดุในกระบวนการ ราคาที่เสนอ 73,050 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 73,050 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 11 มถิุนายน 2561

ผลิตน้ าประปา

11 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ 3,745.00        3,745.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีผ่องมอเตอร์ ร้านศรีผ่องมอเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังจ้าง 069/61
KUBOTA (กองการประปา) ราคาที่เสนอ 3,745 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,745 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 14 มถิุนายน 2561

12 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองแฟกซ์ 3,950.00        3,950.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟศิ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟศิ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังจ้าง 070/61
(ส านักปลัดเทศบาล) ราคาที่เสนอ 3,950 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,950 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 14 มถิุนายน 2561

13 จัดซ้ือวสัดุและอะไหล่ประปา 37,599.80      37,599.80     วธิเีฉพาะเจาะจง บ.สยามปิโตรเคม เซอร์วสิส์ จก. บ.สยามปโิตรเคม เซอร์วสิส์ จก. เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 126/61
(กองการประปา) ราคาที่เสนอ 37,599.80 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ  37,599.80 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 15 มถิุนายน 2561

14 จัดซ้ือวสัดุและอะไหล่ประปา 8,921.66        8,921.66       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีผ่องมอเตอร์ ร้านศรีผ่องมอเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ  127/61
(กองการประปา) ราคาที่เสนอ 8,921.66 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,921.66 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 18 มถิุนายน 2561

15 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 7,950.00        7,950.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ  128/61
(กองสวสัดิการสังคม) ราคาที่เสนอ 7,950 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,950 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 18 มถิุนายน 2561

จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 12,101.70      12,101.70     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีผ่องมอเตอร์ ร้านศรีผ่องมอเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ  129/61
ราคาที่เสนอ 12,101.70 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,101.70 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 21 มถิุนายน 2561
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16 จ้างซ่อมแซมวทิยุส่ือสาร 835.00           835.00          วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว(1995) หจก.โคราชซีคิว(1995) เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังจ้าง 071/61
ครุภณัฑ์เลขที่ 464-48-0023 ราคาที่เสนอ 535 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 535 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 21 มถิุนายน 2561

17 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,320.00        1,320.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สุพจน์วสัดุ ร้าน ส.สุพจน์วสัดุ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 130/61
(กองการประปา) ราคาที่เสนอ 1,320 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,320 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 21 มถิุนายน 2561

18 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 9,202.00        9,202.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โคราชการไฟฟา้ (2539) หจก.โคราชการไฟฟา้ (2539) เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 131/61
(กองช่าง) ราคาที่เสนอ 9,202 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,202 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 22 มถิุนายน 2561

19 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ 11,833.13      11,833.13     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ (สนง.ใหญ)่ หจก.คิงส์ยนต์ (สนง.ใหญ)่ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังจ้าง 072/61
ทะเบยีน กธ 9359 นครราชสีมา ราคาที่เสนอ 11,833.13 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 11,833.13 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 21 มถิุนายน 2561

20 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,677.42        5,677.42       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีผ่องมอเตอร์ ร้านศรีผ่องมอเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 132/61
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) ราคาที่เสนอ 5,677.42 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,677.42 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 22 มถิุนายน 2561

21 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 560.00           560.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สุพจน์วสัดุ ร้าน ส.สุพจน์วสัดุ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 133/61
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) ราคาที่เสนอ 560 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 560 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 22 มถิุนายน 2561

จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 2,568.00        2,568.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอ็ม.โชคชัยยนต์ หจก.พ.ีเอ็ม.โชคชัยยนต์ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 134/61
(แบตเตอร่ีรถยนต์-ส านักปลัดฯ) ราคาที่เสนอ 2,568 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,568 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 29 มถิุนายน 2561

22 จัดซ้ือวคัซีน 25,130.00      25,130.00     วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา จ ากดั สหกรณ์บริการสาธารณสุขนครราชสีมา จ ากดั เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 135/61
โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย ราคาที่เสนอ 25,130 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 25,130 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 29 มถิุนายน 2561
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23 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ด าเนินโครงการ 1,545.00        1,545.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์ (ฮกกี)่ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ (ฮกกี)่ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 136/61
โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย ราคาที่เสนอ 1,545 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,545 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 29 มถิุนายน 2561

24 จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการ 360.00           360.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบรูพา อิงค์เจ็ท ร้านบรูพา อิงค์เจ็ท เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังจ้าง 073/61
โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย ราคาที่เสนอ 360 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 360 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 29 มถิุนายน 2561

25 จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งและ 3,750.00        3,750.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางสุวรรณ์  ในทองหลาง นางสุวรรณ์  ในทองหลาง เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังจ้าง 074/61
เคร่ืองด่ืม ราคาที่เสนอ 3,750 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,750 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 29 มถิุนายน 2561
โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย

26 จัดซ้ือน้ าด่ืม (น้ าเปล่า) 750.00           750.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เฟรช ร้านลัคกี้เฟรช เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 137/61
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 ราคาที่เสนอ 750 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 750 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 29 มถิุนายน 2561

27 จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์(ไทยรัฐ) 310.00           310.00          วธิเีฉพาะเจาะจง นางพรทพิย์  ขึ้นกลาง นางพรทพิย์ ขึ้นกลาง เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 138/61
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 ราคาที่เสนอ 310 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 310 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 29 มถิุนายน 2561


