
แบบ สขร.  1

ล าดับ วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา หมายเหตุ
ที่ หรือจา้ง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
1 จ้างเหมาติดต้ังเคร่ืองสุขภณัฑ์หอ้งน้ า ศพด.บา้นสร้างแห ่บา้นกุดฉิม บา้นดงเจริญ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  บง้ชมโพธิ์ นายสุริยา บง้ชมโพธิ์ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 166/64 (2 ส.ค 64)
2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 12  รายการ 1,027.00 1,027.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชอบเพิ่มพลูทรัพยห์ลังคาเหล็ก หจก.ชอบเพิ่มพลูทรัพยห์ลังคาเหล็ก เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 167/64 (6 ส.ค 64)
3 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ กข 8091 นครพนม 19,152.76 19,152.76 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครพนม เจริญศรี บ.โตโยต้านครพนม เจริญศรี เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 168/64 (9 ส.ค 64)
4 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 1  รายการ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชอบเพิ่มพลูทรัพยห์ลังคาเหล็ก หจก.ชอบเพิ่มพลูทรัพยห์ลังคาเหล็ก เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 169/64 (13 ส.ค 64)
5 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย   1,730.00 1,730.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชอบเพิ่มพลูทรัพยห์ลังคาเหล็ก หจก.ชอบเพิ่มพลูทรัพยห์ลังคาเหล็ก เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 170/64 (13 ส.ค 64)
6 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 4,355.00 4,355.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทกัษิยา ร้านทกัษิยา เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 171/64 (13 ส.ค 64)
7 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทกุขยะ 80-8761 นครพนม 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชาติ  ธงยศ นายอนุชาติ ธงยศ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 172/64 (13 ส.ค 64)
8 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค หจก.บุญล้อมเทคนิค เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 173/64 (13 ส.ค 64)
9 จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 2 บา้นกุดฉิมพัฒนา 49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีซีเอส ก่อสร้าง หจก.พีซีเอส ก่อสร้าง เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 174/64 (16 ส.ค 64)
10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ Adapter Laptop  416-56-0019  กองคลัง 990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค หจก.บุญล้อมเทคนิค เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 175/64 (17 ส.ค 64)
11 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค หจก.บุญล้อมเทคนิค เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 176/64 (13 ส.ค 64)
12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  TP -Link 416-58-0028 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค หจก.บุญล้อมเทคนิค เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 177/64 (17 ส.ค 64)
13 จ้างบริการรายเดือน แม่บา้น ศพด.บา้นกุดฉิม  ประจ าเดือน  กันยายน  2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทชธดิา  จรัสแสง นางภัทชธดิา  จรัสแสง เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 178/64 (27 ส.ค 64)
14 จ้างบริการรายเดือน แม่บา้น ศพด.บา้นดงเจริญ  ประจ าเดือน   กันยายน  2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัจติ  วงัวร นางสาวขวญัจติ  วงัวร เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 179/64 (27 ส.ค 64)
15 จ้างบริการรายเดือน คนงานประจ ารถบรรทกุขยะ  ประจ าเดือน   กันยายน  2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธยา  ไชยวงษ์ นายยุทธยา  ไชยวงษ์ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 180/64 (27 ส.ค 64)
16 จ้างบริการรายเดือน คนงานประจ ารถบรรทกุขยะ  ประจ าเดือน   กันยายน 2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทนันท์ ปู่มลัด นายนนทนันท์ ปู่มลัด เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 181/64 (27 ส.ค 64)
17 จ้างบริการรายเดือน พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจ าเดือน   กันยายน   2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประมาณ พุทธสาวงษ์ นายประมาณ พุทธสาวงษ์ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 182/64 (27 ส.ค 64)
18 จ้างบริการรายเดือน พนักงานขับรถยนต์ อปพร.  เดือน  ประจ าเดือน   กันยายน  2564 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญชัย ติโนชัง นายบุญชัย ติโนชัง เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 183/64 (27 ส.ค 64)
19 จ้างบริการรายเดือน ยาม  ประจ าเดือน   กันยายน  2564 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  สุภารัตน์ นายพรชัย  สุภารัตน์ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 184/64 (27 ส.ค 64)
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