
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือซ้ือ

1 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและ 10,249.00      10,249.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ้ากดั บริษทัประกิจปโิตรเล่ียม จ้ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 139/61
หล่อล่ืน (ส้านักปลัด) ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,249 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

2 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและ 7,550.40        7,550.40       วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ้ากดั บริษทัประกิจปโิตรเล่ียม จ้ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 140/61
หล่อล่ืน (งานปอ้งกันฯ) ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,550.40 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

3 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและ 9,390.00        9,390.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ้ากดั บริษทัประกิจปโิตรเล่ียม จ้ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 141/61
หล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,390 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

4 จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและ 332.19           332.19          วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ้ากดั บริษทัประกิจปโิตรเล่ียม จ้ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 142/61
หล่อล่ืน (กองคลัง) ราคาที่ตกลงซ้ือ 332.19 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

5 จ้างซ่อมรถยนต์ 3,288.11        3,288.11       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์(สนง.ใหญ)่ หจก.คิงส์ยนต์(สนง.ใหญ)่ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 075/61
ทะเบยีน ขค 7714 นครราชสีมา ราคาที่เสนอ 3,288.11 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,288.11 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

6 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 410.40           410.40          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาวลัย์ ร้านลัดดาวลัย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างเลขที่ 076/61
ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2561 ราคาที่เสนอ 410.40 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 410.40 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

7 จ้างเหมาซ่อมเล่ือยโซ่ยนต์ 10,260.00      10,260.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บ.อาร์ซีพมีาร์เก็ตต้ิง จก. บ.อาร์ซีพมีาร์เก็ตต้ิง จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างเลขที่ 077/61
ราคาที่เสนอ 10,260 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 10,260 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

8 จ้างเหมาซ่อมวทิยุส่ือสาร 1,638.00        1,638.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว(1995) หจก.โคราชซีคิว(1995) เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างเลขที่ 078/61
ราคาที่เสนอ 1,638 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,638 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดซ้ือในรอบเดือน กรกฎาคม  2561
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9 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 22,035.00      22,035.00     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สุพจน์วสัดุ ร้าน ส.สุพจน์วสัดุ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 144/61
ราคาที่เสนอ 22,035 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 22,035 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

10 จ้างเหมาตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพ 6,000.00        6,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างเลขที่ 079/61
น้้าประปา (กองการประปา) ราคาที่เสนอ 6,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 6,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

11 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 8,400.00        8,400.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอ็ม.โชคชัยยนต์ หจก.พ.ีเอ็ม.โชคชัยยนต์ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 145/61
(แบตเตอร่ีรถยนต์-ส้านักปลัดฯ) ราคาที่เสนอ 8,400 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,400 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

12 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 9,900.00        9,900.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 146/61
(ส้านักปลัดเทศบาล) ราคาที่เสนอ 9,900 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,900 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

13 จัดซ้ือน้้าด่ืม (น้้าเปล่า) 750.00           750.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้เฟรช ร้านลัคกี้เฟรช เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 147/61
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561 ราคาที่เสนอ 750 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 750 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

14 จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์(ไทยรัฐ) 310.00           310.00          วธิเีฉพาะเจาะจง นางพรทพิย์  ขึ้นกลาง นางพรทพิย์ ขึ้นกลาง เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 138/61
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561 ราคาที่เสนอ 310 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 310 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

15 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 316.20           316.20          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาวลัย์ ร้านลัดดาวลัย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างเลขที่ 080/61
ประจ้าเดือน สิงหาคม 2561 ราคาที่เสนอ 316.20 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 316.20 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561


