
แบบ สขร. ๑ 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จัดซ้ือ  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่   หรือจัดจ้าง(บาท)  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างเหมาบริการ 42,000.00     42,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วิลาวัณย์ ท้าวฤทธิ์,  42,000.00 บาท น.ส.วิลาวัณย์ ท้าวฤทธิ์,  42,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 110/2564 ลว. 1 เม.ย.64
2 จ้างเหมาบริการ 42,000.00     42,000.00      เฉพาะเจาะจง นายศรายุทร ศรีหล้า,  42,000.00 บาท นายศรายุทร ศรีหล้า,  42,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 111/2564 ลว. 1 เม.ย.64
3 เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า 3 รายการ 66,700.00     66,700.00      เฉพาะเจาะจง พี.ดี.เซพ.ที.ศัท(อุดร)2000, 66,700.00 บาท พี.ดี.เซพ.ที.ศัท(อุดร)2000, 66,700.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 112/2564 ลว. 7 เม.ย.64
4 ป้ายโครงการ(สงกรานค์) 7,600.00       7,600.00        เฉพาะเจาะจง เคเอสโฆษณา2,  7,600.00 บาท เคเอสโฆษณา2,  7,600.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 114/2564 ลว. 7 เม.ย.64
5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 เส้นนานายเขยีว 499,000.00   500,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิโชคเจริญยิง่, 499,000.00 บาท หจก.สิทธิโชคเจริญยิง่, 499,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 115/2564 ลว. 7 เม.ย.64
6 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 เส้นวังแคน 225,000.00   225,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธิโชคเจริญยิง่, 225,000.00 บาท หจก.สิทธฺโชคเจริญยิง่, 225,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 116/2564 ลว. 7 เม.ย.64
7 วัสด/ุอุปกรณ์ประจ าจุดซาว/จุดคัดกรอง 8,025.00       8,025.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณาร่ ารวยทรัพย์, 8,025.00 บาท หจก.สุวรรณาร่ ารวยทรัพย์, 8,025.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 117/2564 ลว. 8 เม.ย.64
8 ปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอ่าศัยส าหรับผู้พิการ 20,000.00     20,000.00      เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเพชรอิฐบล็อก,  20,000.00 บาท ส.รุ่งเพชรอิฐบล็อก,  20,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 119/2564 ลว. 16 เม.ย.64
9 โครงการขึน้คันดิน ม.9 353,000.00   354,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธฺโชคเจริญยิง่, 353,000.00 บาท หจก.สิทธฺโชคเจริญยิง่, 353,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 120/2564 ลว. 16 เม.ย.64
10 ปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอ่าศัยส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 20,000.00     20,000.00      เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเพชรอิฐบล็อก,  20,000.00 บาท ส.รุ่งเพชรอิฐบล็อก,  20,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 121/2564 ลว. 19 เม.ย.64
11 ซ่อมแซมระบบปะปา ม.3 499,000.00   500,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อัยติมา ก่อสร้าง,  499,000.00 บาท หจก.อัยติมา ก่อสร้าง,  499,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 122/2564 ลว. 21 เม.ย.64
12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 20,900.00     20,900.00      เฉพาะเจาะจง จิราวุฒิ,  20,900.00 บาท จิราวุฒิ,  20,900.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 123/2564 ลว. 21 เม.ย.64
13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13 รายการ 30,870.00     30,870.00      เฉพาะเจาะจง จิราวุฒิ,  30,870.00 บาท จิราวุฒิ,  30,870.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 124/2564 ลว. 26 เม.ย.64
14 ป้ายโครงการหมูบ่้านปลอดขยะ 10,500.00     10,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอสโฆษณา2,  10,500.00 บาท ร้านเคเอสโฆษณา2,  10,500.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 125/2564 ลว. 26 เม.ย.64
15 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง มฉ 3412 มห. 12,750.00     12,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสมใจอะไหล่ยนต์,  12,750.00 บาท ร้านสมใจอะไหล่ยนต์,  12,750.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 126/2564 ลว. 26 เม.ย.64
16 สารส้มและคลอรีน 99,500.00     99,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเจริญเคมีภัณฑ์,  12,750.00 บาท ร้านไทยเจริญเคมีภัณฑ์,  12,750.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 127/2564 ลว. 26 เม.ย.64
17 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ 30,400.00     30,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีเซอร์วิส,  30,400.00 บาท ร้านเอสพีเซอร์วิส,  30,400.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 128/2564 ลว. 26 เม.ย.64
18 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง พง 5673 มห. 7,910.00       7,910.00         เฉพาะเจาะจง สมใจอะไหลยนต์, 7,910.00 บาท สมใจอะไหลยนต์, 7,910.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 129/2564 ลว. 29 เม.ย.64
19 ซ่อมแซมถนนลูกรังม.8 อ่างออม-ภูทอง 194,000.00   195,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก ดาราวรรณ ก่อสร้าง,  194,000.00 บาท หจก ดาราวรรณ ก่อสร้าง,  194,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 130/2564 ลว. 30 เม.ย.64
20 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.2 ขอนแก่น-นาอุดม 499,000.00   500,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.หวานใหญ่ก่อสร้าง,  499,000.00 บาท หจก.หวานใหญ่ก่อสร้าง,  499,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 131/2564 ลว. 30 เม.ย.64
21 ซ่อมแซมถนนลุกรัง ม.5 โสกปลาดุก 81,000.00     81,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก ดาราวรรณ ก่อสร้าง,  81,000.00 บาท หจก ดาราวรรณ ก่อสร้าง,  81,000.00 บาท มีผู้ยืน่ขอ้เสนอเพียงรายเดียว 132/2564 ลว. 30 เม.ย.64
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