
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (น้ าด่ืม) 
ประจ าเดือนกันยายน 2561

750.- 750.- วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านลัคกีเ้ฟรช / 750.- บาท ร้านลัคกีเ้ฟรช / 750.- บาท ไม่เกินวงเงินทีจ่ะซ้ือ 178/61 ลว. 3 ก.ย. 61

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน
กันยายน 2561

360.- 360.- วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านลัดดาวลัย ์/ 360.- บาท ร้านลัดดาวลัย ์/ 360.- บาท ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจ้าง 087/61 ลว. 3 ก.ย. 61

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน     (ม่าน
ผ้าใบ) ศูนยพ์ัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติผู้สูงอาย ุเทศบาล
ต าบลตลาดแค

35,000.- 35,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยการช่าง / 
35,000.- บาท

ร้านอ านวยการช่าง / 35,000.-
 บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 179/61 ลว. 3 ก.ย. 61

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(ชุดเคร่ืองเสียง) ศูนยพ์ัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอาย ุ
เทศบาลต าบลตลาดแค

39,590.- 39,590.- วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแสวงอะไหล่ / 39,590.- 
บาท

ร้านแสวงอะไหล่ / 39,590.- 
บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 180/61 ลว. 3 ก.ย. 61

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เคร่ืองปรับอากาศ-พัดลม) ศูนย์
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอาย ุเทศบาลต าบลตลาดแค

143,920.- 143,920.- วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ใต้ฟ้ามอเตอร์ (หลังคุณ
ยา่โม) / 143,920.- บาท

บริษัท ใต้ฟ้ามอเตอร์ (หลังคุณยา่
โม) / 143,920.- บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 181/61 ลว. 3 ก.ย. 61

6 จดัซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(โปรเจคเตอร์-จอรับภาพ) ศูนย์
พฒันาและส่งเสริมคุณภาพชวีติ
ผู้สูงอาย ุเทศบาลต าบลตลาดแค

74,500.- 74,500.- วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ใต้ฟ้ามอเตอร์ (หลังคุณ
ยา่โม) / 74,500.- บาท

บริษัท ใต้ฟ้ามอเตอร์ (หลังคุณยา่
โม) / 74,500.- บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 182/61 ลว. 3 ก.ย. 61

7 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง ส าหรับบ้านผู้
พิการ

40,000.- 40,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ส.สุพจน์วสัดุ / 40,000.-
 บาท

ร้าน ส.สุพจน์วสัดุ / 40,000.- 
บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 183/61 ลว. 3 ก.ย. 61

8 จัดซ้ือน้ ามัน/ส านักปลัดเทศบาล 
ประจ าเดือนกันยายน 2561

9,036.- 9,036.- วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด บริษัท ประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 185/61 ลว. 3 ก.ย. 61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

9 จัดซ้ือน้ ามัน/งานป้องกันฯ 
ประจ าเดือนกันยายน 2561

9,658.80.- 9,658.80.- วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด บริษัท ประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 186/61 ลว. 3 ก.ย. 61

10 จัดซ้ือน้ ามัน/กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม  ประจ าเดือนกันยายน
 2561

10,961.20.- 10,961.20.- วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด บริษัท ประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 187/61 ลว. 3 ก.ย. 61

11 จัดซ้ือน้ ามัน/กองคลัง  
ประจ าเดือนกันยายน 2561

419.81.- 419.81.- วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด บริษัท ประกิจปิโตรเล่ียม จ ากัด ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 188/61 ลว. 3 ก.ย. 61

12 จัดซ้ือวสัดุอืน่/กองสาธารณสุขฯ 4,864.50.- 4,864.50.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โคราชการไฟฟ้า (2539)
 / 4,864.50 บาท

หจก.โคราชการไฟฟ้า (2539) /
 4,864.50 บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 189/61 ลว. 3 ก.ย. 61

13 จัดซ้ือน้ ายาดับเพลิง/งานป้องกันฯ 8,300.- 8,300.- วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท นาซ่าไฟร์ จ ากัด / 
8,300.- บาท

บริษัท นาซ่าไฟร์ จ ากัด / 
8,300.- บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 190/61 ลว. 3 ก.ย. 61

14 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ / กองสาธารณสุขฯ

800.- 800.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. จีเอ็ม ไอทีโซลูชัน่ /800
 บาท

หจก. จีเอ็ม ไอทีโซลูชัน่ /800 
บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดจ้าง 088/61 ลว. 11 ก.ย. 61

15 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ / กองวชิาการฯ

400.- 400.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. จีเอ็ม ไอทีโซลูชัน่ /400
 บาท

หจก. จีเอ็ม ไอทีโซลูชัน่ /400 
บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดจ้าง 089/61 ลว. 11 ก.ย. 61

16 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ / กองการศึกษา

4,150.- 4,150.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. จีเอ็ม ไอทีโซลูชัน่ /
4,150.- บาท

หจก. จีเอ็ม ไอทีโซลูชัน่ /
4,150.- บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 090/61 ลว. 11 ก.ย. 61

หนา้ที ่2



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

17 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ / กองคลัง

5,400.- 5,400.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. จีเอ็ม ไอทีโซลูชัน่ / 
5,400.- บาท

หจก. จีเอ็ม ไอทีโซลูชัน่ / 
5,400.- บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดจ้าง 091/61 ลว. 11 ก.ย. 61

18 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ / กองช่าง

2,350.- 2,350.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. จีเอ็ม ไอทีโซลูชัน่ / 
2,350.- บาท

หจก. จีเอ็ม ไอทีโซลูชัน่ / 
2,350.- บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดจ้าง 092/61 ลว. 11 ก.ย. 61

19 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร แผนพัฒนา
ท้องถิน่ฯ - เทศบัญญัติ ปี 2562/
 กองวชิาการ

1,065.- 1,065.- วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จตุพรการพิมพ์ / 1,065.-
 บาท

ร้าน จตุพรการพิมพ์ / 1,065.- 
บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดจ้าง 093/61 ลว. 14 ก.ย. 61

20 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ / ส านักปลัดฯ

1,500.- 1,500.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. จีเอ็ม ไอทีโซลูชัน่ / 
1,500 บาท

หจก. จีเอ็ม ไอทีโซลูชัน่ / 1,500
 บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดจ้าง 094/61 ลว. 11 ก.ย. 61

21 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน / กอง
สาธารณสุขฯ

4,995.- 4,995.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์ (ฮกกี่)
 / 4,995.-  บาท

หจก. เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์ (ฮกกี่) /
 4,995.-  บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 191/61 ลว.14 ก.ย. 61

22 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เคร่ืองพิมพ์ Inkjet ) / กองช่าง

7,700.- 7,900.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. จีเอ็ม ไอทีโซลูชัน่ / 
7,700.- บาท

หจก. จีเอ็ม ไอทีโซลูชัน่ / 
7,700.- บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 192/61 ลว. 14 ก.ย. 61

23 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน / กองคลัง 650.- 650.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์ (ฮกกี่)
 / 650.- บาท

หจก. เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์ (ฮกกี่) /
 650.- บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 193/61 ลว. 14 ก.ย. 61

24 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ / กองคลัง 2,000.- 2,000.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. จีเอ็ม ไอทีโซลูชัน่ / 
2,000.- บาท

หจก. จีเอ็ม ไอทีโซลูชัน่ / 
2,000.- บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 195/61 ลว.14 ก.ย. 61

หนา้ที ่3



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

25 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว / กอง
สาธารณสุขฯ

7,110.- 7,110.- วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์ (ฮกกี่)
 / 7,110.- บาท

หจก. เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์ (ฮกกี่) /
 7,110.- บาท

ไม่เกินวงเงินทีจ่ะจัดซ้ือ 196/61 ลว. 20 ก.ย. 61
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