
แบบ สขร.  1

ล าดับ วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา หมายเหตุ
ที่ หรือจา้ง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
1 จดัซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น จ านวน 1 เคร่ือง 8,490.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.วทิยาอีเลคทริคเซนเตอร์ บริษัทวทิยาอีเลคทริคเซนเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 89/64 (5 เม.ย 64)
2 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง จ านวน 3 เคร่ือง 3,570.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.วทิยาอเีลคทริคเซนเตอร์ บ.วทิยาอเีลคทริคเซนเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 90/64 (5 เม.ย 64)
3 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ กองช่าง จ านวน 1  เคร่ือง 23,990.00 29,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.วทิยาอเีลคทริคเซนเตอร์ บ.วทิยาอเีลคทริคเซนเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 91/64 (5 เม.ย 64)
4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามโครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก ป ี2564 30,000.00 30,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซูโม่ ร้านซูโม่ เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 92/64 (5 เม.ย 64)
5 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างส าหรับผู้ประสบเหตุวาตภยั จ านวน 2 ราย 13,030.00 10,301.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคูณมีวสัดุ ร้านคูณมีวสัดุ เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 93/64 (20 เม.ย 64)
6 จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล ขนาด 0.80x2.40 เมตร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไนน์กราฟฟิก ร้านไนน์กราฟฟิก เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 94/64 (21 เม.ย 64)
7 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทะเบยีน บจ 8997 นครพนม 2,672.62 2,672.62 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครพนมเจริญศรี จก. บ.โตโยต้านครพนมเจริญศรี จก. เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 95/64 (22 เม.ย 64)
8 จัดซ้ือวัคซีนปอ้งกันโรคพิษสุนัขบา้น จ านวน 730  โด้ส พร้อมเข็ม ไซร์ลิงค์ การ์ดเหลือง 21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรภัณฑ์ ร้านอัมพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 96/64 (23 เม.ย 64)
9 จ้างบริการรายเดือน แม่บา้น ศพด.บา้นกุดฉิม  ประจ าเดือน   พฤษภาคม 2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภัทชธดิา  จรัสแสง นางภัทชธดิา  จรัสแสง เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 97/64 (27 เม.ย 64)
10 จ้างบริการรายเดือน แม่บา้น ศพด.บา้นดงเจริญ  ประจ าเดือน  พฤษภาคม 2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวญัจติ  วงัวร นางสาวขวญัจติ  วงัวร เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 98/64 (27 เม.ย 64)
11 จ้างบริการรายเดือน คนงานประจ ารถบรรทกุขยะ  ประจ าเดือน  พฤษภาคม 2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธยา  ไชยวงษ์ นายยุทธยา  ไชยวงษ์ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 99/64 (27 เม.ย 64)
12 จ้างบริการรายเดือน คนงานประจ ารถบรรทกุขยะ  ประจ าเดือน  พฤษภาคม 2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทนันท์ ปู่มลัด นายนนทนันท์ ปู่มลัด เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 100/64 (27 เม.ย 64)
13 จ้างบริการรายเดือน พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  ประจ าเดือน  พฤษภาคม. 2564 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประมาณ พุทธสาวงษ์ นายประมาณ พุทธสาวงษ์ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 101/64 (27 เม.ย 64)
14 จ้างบริการรายเดือน พนักงานขับรถยนต์ อปพร.  เดือน ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญชัย ติโนชัง นายบุญชัย ติโนชัง เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 102/64 (27 เม.ย 64)
15 จ้างบริการรายเดือน ยาม  ประจ าเดือน  พฤษภาคม 2564 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  สุภารัตน์ นายพรชัย  สุภารัตน์ เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 103/64 (27 เม.ย 64)
16 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 1 เคร่ือง 8,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า หจก.ขอนแก่นการไฟฟ้า เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 104/64 (28 เม.ย 64)
17 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ T.V. LED แบบ Smart T.v.  ขนาด 55 นิ้ว 15,800.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.วทิยาอเีลคทริคเซนเตอร์ บ.วทิยาอเีลคทริคเซนเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 105/64 (28 เม.ย 64)
18 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก จ านวน 2 เคร่ือง แบบ LED จ านวน 1 เคร่ือง 10,900.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค หจก.บุญล้อมเทคนิค เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 106/64 (28 เม.ย 64)
19 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot matrix Printer 21,800.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค หจก.บุญล้อมเทคนิค เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 107/64 (28 เม.ย 64)
20 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จอแสดงภาพไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว 2,700.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญล้อมเทคนิค หจก.บุญล้อมเทคนิค เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 108/64 (28 เม.ย 64)
21 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานส านักปลัด ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  โต๊ะพับอเนกประสงค์ 21,800.00 27,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ 2 ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ 2 เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 109/64 (30 เม.ย 64)
22 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานกองคลัง ตู้เหล็ก 2 บานเปิด ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง เก้าอี้ 21,800.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ 2 ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ 2 เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 110/64 (30 เม.ย 64)
23 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานกองช่าง  เก้าอี้ระดับสูง 3,400.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ 2 ร้านแสงชัยเฟอร์นิเจอร์ 2 เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 111/64 (30 เม.ย 64)
24 จา้งเหมาบริการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ กจ 905 นครพนม

เข็มไมล์ 60850 กม. 5,077.00 5,077.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจริญศรีนครพนม(2012)จก. บ.เจริญศรีนครพนม(2012)จก. เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 112/64  (29 เม.ย 64)
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