
แบบ สขร. ๑ 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่   หรือจัดจ้าง(บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 รถขดุตีนตะขามเพ่ือฝังกลบขยะในเขตพ้ีนที่ 15,890.62     15,890.62       เฉพาะเจาะจง คลังแสงการโยธา, 15,890.62 คลังแสงการโยธา, 15,890.63 มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 133/2564 ลว. 3 พ.ค.64
2 ซ่อมแซมถนนลูกรังม.1โนนป่าบากตะวันออก 499,000.00   500,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก ดาราวรรณ ก่อสร้าง,  499,000.00 บาท หจก ดาราวรรณ ก่อสร้าง,  499,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 134/2564 ลว. 3 พ.ค.64
3 ซ่อมแซมลูกรังม.9 ผญ.ดม.ภูไม้ซาง 499,000.00   500,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.หว้านใหญ่ก่อสร้าง,  499,000.00 บาท หจก.หว้านใหญ่ก่อสร้าง,  499,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 135/2564 ลว. 3 พ.ค.64
4 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 19,160.00     19,160.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอ-เจมส์ภัณฑ์, 19,160.00 บาท หจก.เอ-เจมส์ภัณฑ์, 19,160.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 136/2564 ลว. 5 พ.ค.64
5 ครุภัณฑ์ส านักงาน 7,500.00       7,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเหรียญรับการศา, 7,500 บาท ร้านเหรียญรับการศา, 7,500 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 137/2564 ลว. 5 พ.ค.64
6 วัสดุประปา 9 รายการ 16,875.00     16,875.00      เฉพาะเจาะจง ส.เกษตรภัณฑ์, 16,875.00 บาท ส.เกษตรภัณฑ์, 16,875.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 138/2564 ลว. 7 พ.ค.64
7 ซ่อมครุภัณฑ์พาหนะ บธง 967 มห 2,725.00       2,725.00         เฉพาะเจาะจง สายัณฑ์เซอร์วิส, 2,725 บาท สายัณฑ์เซอร์วิส, 2,725 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 139/2564 ลว.  7 พ.ค.64
8 วัสดุอุปกรณ์ในการฉดีวัคซีนสุนัขและแมว 58,920.00     58,920.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบรรเทิง, 58,920.00 บาท ร้านบรรเทิง, 58,920.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 140/2564 ลว. 7 พ.ค.64
9 ป้ายโครงการ 1.2*2.0 500.00          500.00           เฉพาะเจาะจง เคเอสโฆษณา2, 500.00 บาท เคเอสโฆษณา2, 500.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 141/2564 ลว. 11 พ.ค.64
10 ปรับสภาพแวดล้อมที่อยีอ่าศัยส าหรับผู้พิการให้นายพนม ผากา20,000.00     20,000.00      เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเพชรอิฐบล็อก,  20,000.00 บาท ส.รุ่งเพชรอิฐบล็อก,  20,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 142/2564 ลว. 13 พ.ค.64
11 หมึกถ่ายเอกสาร 2 กล่อง 14,000.00     14,000.00      เฉพาะเจาะจง อ านาจเจริญเซอร์วิส, 14,000.00 บาท อ านาจเจริญเซอร์วิส, 14,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 143/2564 ลว. 14 พ.ค.64
12 วัสดุในการด ารงชพีเบื้องต้น 17 รายการ 3,500.00       3,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ-เจมส์ภัณฑ์, 3,500.00 บาท หจก.เอ-เจมส์ภัณฑ์, 3,500.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 144/2564 ลว. 14 พ.ค.64
13 วัสดุในการด ารงชพีเบื้องต้น 8 รายการ 3,800.00       3,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอ-เจมส์ภัณฑ์, 3,800.00 บาท หจก.เอ-เจมส์ภัณฑ์, 3,800.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 145/2564 ลว. 14 พ.ค.64
14 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 800.00          800.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เอ-เจมส์ภัณฑ์, 800.00 บาท หจก.เอ-เจมส์ภัณฑ์, 800.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 146/2564 ลว. 17 พ.ค.64
15 ปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอ่าศัยส าหรับผู้พิการให้ ด.ช.พงศธร สุมานิตย์20,000.00     20,000.00      เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเพชรอิฐบล็อก,  20,000.00 บาท ส.รุ่งเพชรอิฐบล็อก,  20,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 147/2564 ลว. 19 พ.ค.64
16 ปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอ่าศัยส าหรับผู้บริการให้นางเพ็ญ40,000.00     40,000.00      เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเพชรอิฐบล็อก,  40,000.00 บาท ส.รุ่งเพชรอิฐบล็อก,  40,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 148/2564 ลว. 19 พ.ค.64
17 ป้ายไวรัสโครงการๆ 1.50*3.00ม. 850.00          850.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเค เอสโฆษณา2, 850.00 บาท ร้านเค เอสโฆษณา2, 850.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 149/2564 ลว. 24 พ.ค.64
18 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ 10,000.00     10,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนิคมการแพทย์, 10,000.00 บาท ร้านนิคมการแพทย์, 10,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 150/2564 ลว. 25 พ.ค.64
19 ป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังไขเ้ลือดออก 4,600.00       4,600.00        เฉพาะเจาะจง เคเอสโฆษณา2, 4,600.00 บาท เคเอสโฆษณา2, 4,600.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 151/2564 ลว. 27 พ.ค.64
20 วัสดุเชือ้เพลิง 7,185.00       7,185.00         เฉพาะเจาะจง ศรีบุญเติม, 7,185.00 บาท ศรีบุญเติม, 7,185.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 152/2564 ลว. 27 พ.ค.64
21 ทรายอะเบทและน้ ายาพ่นหมอกควัน 88,000.00     88,000.00      เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญเคมีภัณฑ์, 88,000.00 บาท ไทยเจริญเคมีภัณฑ์, 88,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 153/2564 ลว. 27 พ.ค.64
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