
แบบ สขร.  1

ล าดับ วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา หมายเหตุ
ที่ หรือจา้ง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
1 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล แก๊สโซฮอล์  โครงการพ่นหมอกควัน ป ี2564 17,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปอปอเรณูนคร หจก.ปอปอเรณูนคร เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 128/64 (15 พ.ค 64)
2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โรงเรียนบา้นสร้างแห ่ บา้นกุดฉิม จ านวน 21 วันx300 คนx7.82 บาท 49,266.00 49,266.00 เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. อ.ส.ค. เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 129/64 (16 มิ.ย 64)
3 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด.บา้นสร้างแห ่ บา้นกุดฉิม บา้นดงเจริญ จ านวน 27 วนัx79 คนx7.82 บาท 16,680.06 16,680.06 เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. อ.ส.ค. เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 130/64 (16 มิ.ย 64)
4 จ้างเหมาท าปา้ยอะคิริค  ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นกุดฉิม บา้นสร้างแห ่ บา้นดงเจริญ 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไนน์กราฟฟิก ร้านไนน์กราฟฟิก เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 131/64 (16 มิ.ย 64)
5 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ power mix  หมู่ 4 (หอกระจายข่าว) 5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอพีคาร์ออดิโอ ร้านเอพีคาร์ออดิโอ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 132/64 (23 มิ.ย 64)
6 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส านักปลัด 18,990.00 18,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทักษิยา ร้านทักษิยา เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 133/64 (23 มิ.ย 64)
7 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกองคลัง 6,710.00 6,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทักษิยา ร้านทักษิยา เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 134/64 (23 มิ.ย 64)
8 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกองช่าง 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทักษิยา ร้านทักษิยา เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 135/64 (23 มิ.ย 64)
13 จ้างบริการรายเดือน แม่บา้น ศพด.บา้นกุดฉิม  ประจ าเดือน   กรกฏาคม  2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทชธดิา  จรัสแสง นางภัทชธดิา  จรัสแสง เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 136/64 (28 มิ.ย 64)
14 จ้างบริการรายเดือน แม่บา้น ศพด.บา้นดงเจริญ  ระจ าเดือน   กรกฎาคม  2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัจติ  วงัวร นางสาวขวญัจติ  วงัวร เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 137/64 (28 มิ.ย 64)
15 จ้างบริการรายเดือน คนงานประจ ารถบรรทกุขยะ  ระจ าเดือน   กรกฎาคม  2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธยา  ไชยวงษ์ นายยุทธยา  ไชยวงษ์ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 138/64 (28 มิ.ย 64)
16 จ้างบริการรายเดือน คนงานประจ ารถบรรทกุขยะ  ระจ าเดือน   กรกฎาคม 2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทนันท์ ปู่มลัด นายนนทนันท์ ปู่มลัด เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 139/64 (28 มิ.ย 64)
17 จ้างบริการรายเดือน พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  ระจ าเดือน   กรกฎาคม  2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประมาณ พุทธสาวงษ์ นายประมาณ พุทธสาวงษ์ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 140/64 (28 มิ.ย 64)
18 จ้างบริการรายเดือน พนักงานขับรถยนต์ อปพร.  เดือน ระจ าเดือน   กรกฎาคม  2564 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญชัย ติโนชัง นายบุญชัย ติโนชัง เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 141/64 (28 มิ.ย 64)
19 จ้างบริการรายเดือน ยาม  ระจ าเดือน   กรกฎาคม  2564 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  สุภารัตน์ นายพรชัย  สุภารัตน์ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 142/64 (28 มิ.ย 64)
20 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดอะลีดเดอร์ไฮเทค จก. บ.เดอะลีดเดอร์ไฮเทค จก. เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 143/64 (30 มิ.ย 64)
21 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดอะลีดเดอร์ไฮเทค จก. บ.เดอะลีดเดอร์ไฮเทค จก. เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 144/64 (30 มิ.ย 64)
22 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดอะลีดเดอร์ไฮเทค จก. บ.เดอะลีดเดอร์ไฮเทค จก. เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 145/64 (30 มิ.ย 64)
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