
แบบ สขร. ๑ 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่   หรือจัดจ้าง(บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 นานายประหยัด 237,000.00      238,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ดาราวรรณก่อสร้าง,  237,000.00 บาท หจก.ดาราวรรณก่อสร้าง,  237,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 92/2564 ลว. 3 มี.ค.64
2 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.8 บ้านนายส าราญ 299,000.00      300,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.3อ.วิศวกรรม,  299,000.00 บาท หจก.3จ.วิศวกรรม,  299,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 93/2564 ลว. 8 มี.ค.64
3 ขดุลอกล าห้วยหนองขุน่ ม.11 183,000.00      184,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สุ.รุ่งเรือง ก่อสร้าง,  183,000.00 บาท หจก.สุ.รุ่งเรือง ก่อสร้าง,  183,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 94/2564 ลว. 8 มี.ค.64
4 ขดุลอกล าห้วยอ่างเป่าปี่ (ตอนล่าง) ม.4 188,000.00      189,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สุ.รุ่งเรือง ก่อสร้าง,  188,000.00 บาท หจก.สุ.รุ่งเรือง ก่อสร้าง,  188,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 95/2564 ลว. 8 มี.ค.64
5 ป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1.2*2.0 500.00            500.00             เฉพาะเจาะจง เค เอส โฆษณา 2 , 500.00 บาท เค เอส โฆษณา 2 , 500.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 96/2564 ลว. 9 มี.ค.64
6 เวทีและเครื่องเสียง 5,200.00          5,200.00          เฉพาะเจาะจง นายหยาด แท่งทอง, 5,200.00 บาท นายหยาด แท่งทอง, 5,200.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 97/2564 ลว. 9 มี.ค.64
7 ก่อสร้างถนน คสล. ม.2-12 4,699,000.00   4,699,000.00   e bidding หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร, 4,699,000.00 บาท หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร, 4,699,000.00บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 98/2564 ลว. 11 มี.ค.64
8 ก่อสร้างถนน คสล.ม.12-4 194,000.00      194,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลังแสงการโยธา,  194,000.00 บาท ร้านคลังแสงการโยธา,  194,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 99/2564 ลว. 17 มี.ค.64
9 ก่อสร้างถนนนลูกรัง ม.6 เส้นรอบภูโล้น 499,000.00      500,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อัยติมา ก่อสร้าง,  499,000.00 บาท หจก.อัยติมา ก่อสร้าง,  499,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 100/2564 ลว. 22 มี.ค.64
10 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.2 นานายปรีชาอุค า 99,000.00        100,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อัยติมา ก่อสร้าง,  99,000.00 บาท หจก.อัยติมา ก่อสร้าง,  99,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 101/2564 ลว. 22 มี.ค.64
11 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4-8 499,000.00      500,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อัยติมา ก่อสร้าง,  499,000.00 บาท หจก.อัยติมา ก่อสร้าง,  499,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 102/2564 ลว. 29 มี.ค.64
12 ก่อสร้างถนนคสล.ม.2 บ้านนางกฤษณา 64,000.00        64,000.00        เฉพาะเจาะจง คลังแสงการโยธา,  64,000.00 บาท คลังแสงการโยธา,  64,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 103/2564 ลว. 30 มี.ค.64
13 ก่อสร้าง คสล.ม.2 เส้นขา้งวัด 95,000.00        95,000.00        เฉพาะเจาะจง คลังแสงการโยธา,  95,000.00 บาท คลังแสงการโยธา,  95,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 104/2564 ลว. 30 มี.ค.64
14 ก่อสร้างถนน คสล.ม.2 เส้นนางสาวดี 60,000.00        60,000.00        เฉพาะเจาะจง คลังแสงการโยธา,  60,000.00 บาท คลังแสงการโยธา,  60,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 105/2564 ลว. 30 มี.ค.64
15 ก่อสร้างถนน คาล.ม.2 บ้านผู้ชว่ยวิชติ 88,000.00        88,000.00        เฉพาะเจาะจง คลังแสงการโยธา,  88,000.00 บาท คลังแสงการโยธา,  88,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 106/2564 ลว. 30 มี.ค.64
16 ก่อสร้างถนน คสล.ม.8 เส้นขา้งวัด 301,000.00      301,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สุ.รุ่งเรือง ก่อสร้าง,  301,000.00 บาท หจก.สุ.รุ่งเรือง ก่อสร้าง,  301,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 107/2564 ลว. 31 มี.ค.64
17 ป้ายโครงการสิง่เสริมและพัฒนาสตรี 500.00            500.00             เฉพาะเจาะจง เคเอสโฆษณา2,  500.00 บาท เคเอสโฆษณา2,  500.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 108/2564 ลว. 31 มี.ค.64
18 วัตถุดิบและอุปกรณ์ 5,455.00          5,455.00          เฉพาะเจาะจง นางสงกฤษ นวลรรณ, 5,455.00 บาท นางสงกฤษ นวลรรณ, 5,455.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 109/2564 ลว. 31 มี.ค.64
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