
แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาเคร่ืองจักรปรับเกล่ียขยะ 39,000.00      39,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เจ.ที.เจริญพาณิชย์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เจ.ท.ีเจริญพาณิชย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างเลขที่ 081/61
บอ่ขยะเทศบาล ราคาที่เสนอ 39,000 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 39,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2561

2 จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ 15,121.40      15,121.40     วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั บริษทัประกิจปโิตรเล่ียม จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 149/61
หล่อล่ืน (ส านักปลัด) ราคาที่ตกลงซ้ือ 15,121.40 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2561

3 จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ 8,576.60        8,576.60       วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั บริษทัประกิจปโิตรเล่ียม จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 150/61
หล่อล่ืน (งานปอ้งกันฯ) ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,576.60 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2561

4 จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ 12,514.50      12,514.50     วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั บริษทัประกิจปโิตรเล่ียม จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 151/61
หล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,514.50 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2561

5 จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและ 355.79           355.79          วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทัประกจิปโิตรเล่ียม จ ากดั บริษทัประกิจปโิตรเล่ียม จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 152/61
หล่อล่ืน (กองคลัง) ราคาที่ตกลงซ้ือ 355.79 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2561

6 จ้างซ่อมรถบรรทกุขยะ 12,920.00      12,920.00     วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ ป.เจริญยนต์ อู่ ป.เจริญยนต์ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างเลขที่ 082/61
ทะเบียน 85-7290 นครราชสีมา ราคาที่เสนอ 12,920 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,288.11 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2561

7 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 9,418.00        9,418.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภณัฑ์(ฮกกี)่ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์(ฮกกี)่ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 154/61
(ส านักปลัดเทศบาล) ราคาที่เสนอ 9,418 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,418 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2561

8 จ้างซ่อมรถบรรทกุขยะ 3,525.65        3,525.65       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์(สาขาพมิาย) หจก.คิงส์ยนต์(สาขาพมิาย) เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างเลขที่ 083/61
ทะเบียน 84-0479 นครราชสีมา ราคาที่เสนอ 3,525.65 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,525.65 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561
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9 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 14,600.00      14,600.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 155/61
(กองการศึกษา) ราคาที่เสนอ 14,600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 14,600 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

10 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 6,450.00        6,450.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 156/61
(กองคลัง) ราคาที่เสนอ 6,450 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,450 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

11 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 10,600.00      10,600.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 157/61
(กองคลัง) ราคาที่เสนอ 10,600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,600 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

12 จัดซ้ือวสัดุอะไหล่ประปา 76,012.80      76,012.80     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีผ่องมอเตอร์ ร้านศรีผ่องมอเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 158/61
(กองการประปา) ราคาที่เสนอ 76,012.80 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 76,012.80 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

13 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,300.00        1,300.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังจ้าง 084/61
(กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่เสนอ 1,300 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,300 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

14 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 11,289.00      11,289.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 160/61
(กองช่าง) ราคาที่เสนอ 11,289 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 11,289 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

15 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 5,350.00        5,350.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 161/61
(กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่เสนอ 5,350 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,350 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

16 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,200.00        1,200.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.เวณิกา เชิญกลาง น.ส.เวณิกา เชิญกลาง เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 162/61
(กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่เสนอ 1,200 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,200 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561
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17 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 9,132.00        9,132.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 163/61
(กองสวสัดิการ) ราคาที่เสนอ 9,132 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,132 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

18 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 14,600.00      14,600.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 164/61
(กองการศึกษา) ราคาที่เสนอ 14,600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 14,600 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

19 จัดซ้ือมิเตอร์น้ า 49,918.00      49,918.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บ.สุภวัชร เอ็นวาย เซ็นเตอร์ จก. บ.สุภวชัร เอ็นวาย เซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 166/61
(กองการประปา) ราคาที่เสนอ 49,918 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 49,918 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

20 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 12,396.00      12,396.00     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สุพจน์วสัดุ ร้าน ส.สุพจน์วสัดุ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 167/61
(กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่เสนอ 12,396 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,396 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

21 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 4,995.00        4,995.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 168/61
(กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่เสนอ 4,995 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,995 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

22 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 3,210.00        3,210.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บ.นวภคัคอปอเรชั่น บ.นวภคัคอปอเรชั่น เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังจ้าง 085/61
Server (ส านักปลัดฯ) ราคาที่เสนอ 3,210 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 3,210 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

23 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 4,429.80        4,429.80       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีผ่องมอเตอร์ ร้านศรีผ่องมอเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 169/61
(กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่เสนอ 4,429.80 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,429.80 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

24 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 7,671.90        7,671.90       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีผ่องมอเตอร์ ร้านศรีผ่องมอเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 170/61
(กองสาธารณสุขฯ) ราคาที่เสนอ 7,671.90 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,671.90 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
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25 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,600.00        1,600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังจ้าง 086/61
(ส านักปลัดฯ) ราคาที่เสนอ 1,600 บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,600 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

26 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 12,812.00      12,812.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 171/61
(ส านักปลัดฯ) ราคาที่เสนอ 12,812 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,812 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

27 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 14,917.00      14,917.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ หจก.เจิดจ้าศึกษาภณัฑ์ เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 172/61
(กองการประปา) ราคาที่เสนอ 14,917 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 14,917 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 37,100.00      37,100.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น หจก.จีเอ็มไอทโีซลูชั่น เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 173/61
28 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ราคาที่เสนอ 37,100 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 37,100 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

อาชพีผู้สูงอายเุทศบาลต าบลตลาดแค

29 จัดซ้ือครุภณัฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 8,670.00        8,670.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านรวมวทิยา ร้านรวมวทิยา เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 174/61
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ราคาที่เสนอ 8,670 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,670 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
อาชพีผู้สูงอายเุทศบาลต าบลตลาดแค

30 จัดซ้ือครุภณัฑ์กีฬา 8,230.00        8,230.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านรวมวทิยา ร้านรวมวทิยา เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 175/61
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ราคาที่เสนอ 8,230 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,230 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
อาชพีผู้สูงอายเุทศบาลต าบลตลาดแค

31 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 43,000.00      43,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอกลักษณ์เคร่ืองเรือน หจก.เอกลักษณ์เคร่ืองเรือน เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 176/61
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม ราคาที่เสนอ 43,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 43,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
อาชพีผู้สูงอายเุทศบาลต าบลตลาดแค



แบบ สขร.1

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561

เทศบาลต าบลตลาดแค

ล าดับ
ที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงนิที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

32 จัดซ้ือหนังสือพมิพ ์(ไทยรัฐ) 300.00           300.00          วธิเีฉพาะเจาะจง นางพรทพิย์  ขึ้นกลาง นางพรทพิย์ ขึ้นกลาง เสนอราคาไม่เกิน เลขที่ใบส่ังซ้ือ 177/61
ประจ าเดือนกันยายน 2561 ราคาที่เสนอ 300 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 300 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561


