
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ตามโครงการ 20,000.00                20,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโกบอลล์ เอซี/ ร้านโกบอลล์ เอซี/ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 44/2564
ปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 เม.ย.64
ความสะดวก 20,000.00.- บาท 20,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค 22,000.00                22,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.บ.คิงส์เซเว่น ไอที จ ากัด บ.คิงส์เซเวน่ ไอท ีจ ากัด/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 45/2564
ส าหรับประมวลผล ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 เม.ย.64
กองสาธารณสุขฯ 22,000.00.- บาท 22,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 42,000.00                42,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.เชียรชัย เซอร์วสิ เชียรชัย เซอร์วสิ/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 46/2564
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 เม.ย.64
แบบต้ังพื้นหรือแขวน ส านักปลัด 42,000.00.- บาท 42,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็ในการ 19,180.00                19,180.00    เฉพาะเจาะจง 1.เศรษฐีเงินเย็น เศรษฐีเงินเย็น/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 47/2564
จัดงาน ตามโครงการสืบสาน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 เม.ย.64
ประเพณีสงกรานต์ 19,180.00.- บาท 19,180.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 ซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 8,055.00                  8,055.00      เฉพาะเจาะจง 1.นางกัญญารัตน์ กองโคกสูง นางกัญญารัตน์ กองโคกสูง/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 48/2564
ตามโครงการสืบสาน ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 5 เม.ย.64
ประเพณีสงกรานต์ 8,055.00.- บาท 8,055.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 ซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1,009.00                  1,009.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายกววีฒิุ ยุทธอาจ นายกววีฒิุ ยุทธอาจ/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 49/2564
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 16 เม.ย.64
สมัยสามัญ คร้ังที่ 2 1,009.00.- บาท 1,009.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน (น้ าด่ืมแบบถัง) 980.00                     980.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านน้ าด่ืมฟวิเจอร์ ร้านน้ าด่ืมฟวิเจอร์/ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ใบส่ังซ้ือที่ 50/2564
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 19 เม.ย.64
980.00.- บาท 980.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
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วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบคุลากรปฎบิติังานตาม 9,000.00                  9,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.รินสิตา จรัสกุจทรัพย์1.น.ส.รินสิตา จรัสกุจทรัพย์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 32/2564
โครงการในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 เม.ย.64-30มี.ค.64
ต.หวัทะเล 9,000.00.- บาท 9,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

2 จ้างเหมาบคุลากรปฎบิติังานตาม 9,000.00                  9,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.เจนจิรา กามขุนทด 1.น.ส.เจนจิรา กามขุนทด เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 33/2564
โครงการในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 เม.ย.64-30มี.ค.64
ต.หวัทะเล 9,000.00.- บาท 9,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

3 จ้างเหมาบคุลากรปฎบิติังานตาม 9,000.00                  9,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.น.สวราภรณ์ ฝ่ังสระ 1.น.สวราภรณ์ ฝ่ังสระ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 34/2564
โครงการในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 1 เม.ย.64-30มี.ค.64
ต.หวัทะเล 9,000.00.- บาท 9,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

4 ซ่อมแซมบ ารุงและซ่อมแซมเคร่ือง 1,000.00                  1,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.น.เศรษฐพงศ์ บดัสูงเนิน 1.น.เศรษฐพงศ์ บดัสูงเนิน เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 35/2564
ปรับอากาศหมายเลขครุภณั ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 เม.ย.64-5เม.ย.64
420-59-0016กองสวสัดีการสังคม 1,000.00.- บาท 1,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

5 จ้างท าเวบ็ไซต์ดูแลข้อมูลรายละเอียด 8,000.00                  8,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.นางนงลักษณ์ ยุวรัตน์ 1.นางนงลักษณ์ ยุวรัตน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 36/2564
ในเวบ็ไซต์และโฆษณาทางระบบฯ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 เม.ย.64-9เม.ย.64

8,000.00.- บาท 8,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

6 จ้างท าปา้ยอิงค์เจ็ทตามโครงการ 15,000.00                15,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน โอ ท ีช๊อป 1.ร้าน โอ ท ีช๊อป เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 37/2564
รณรงค์การปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 เม.ย.64-5เม.ย.64
ทางถนนในเทศกาลสงกรานต์ 15,000.00.- บาท 15,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

7 จ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธต์าม 2,700.00                  2,700.00      เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน โอ ท ีช๊อป 1.ร้าน โอ ท ีช๊อป เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 38/2564
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 เม.ย.64-5เม.ย.64
ป2ี564 2,700.00.- บาท 2,700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

8 จ้างเช่าเต้นทต์ามโครงการสืบสาน 5,000.00                  5,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.นายบญุกอง โก้จันทกึ 1.นายบญุกอง โก้จันทกึ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 39/2564
ประเพณีสงกรานต์ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 2 เม.ย.64-8เม.ย.64
ป2ี564 5,000.00.- บาท 5,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง



วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง (วงเงินงบประมาณ) ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดนสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 จ้างคณะวงดนตรี เคร่ืองเสียง 30,000.00                30,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.นายเอกราช ปานช้าง 1.นายเอกราช ปานช้าง เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 40/2564
เคร่ืองปั่นไฟและเวทกีารแสดงตาม ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 5 เม.ย.64-8เม.ย.64
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานณ์ 30,000.00.- บาท 30,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ป2ี564
10 จ้างท าอาหารกลางวนัพร้อมจัดเตรียม 33,520.00                33,520.00    เฉพาะเจาะจง 1.นางบวัแดง เพยีซ้าย 1.นางบวัแดง เพยีซ้าย เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 41/2564

ภาชนะใส่อาหาร โต๊ะ เก้าอี้ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 5 เม.ย.64-8เม.ย.64
ส าหรับนั่งรับประทานอาหาร 33,520.00.- บาท 33,520.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

ส าหรับผู้สูงอายุตามโรงการ
สืบสานประเพณีสงกานต์ป6ี4

11 จ้างท าปา้ยอะคลิลิคตามโครงการ 700.00                     700.00         เฉพาะเจาะจง 1.ร้านโอ ท ีช๊อป 1.ร้านโอ ท ีช๊อป เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 42/2564
ปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวย ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 26 เม.ย.64-29เม.ย.64
ความสะดวกฯ 700.00.- บาท 700.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

12 จ้างรถเช่าศูนย์ รถตู้ทะเบยีน 4,974.43                  4,974.43      เฉพาะเจาะจง 1.หจก.โตโยต้าโคราช19881.หจก.โตโยต้าโคราช1988 เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 43/2564
นข 3044 ชย ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 27 เม.ย.64-30เม.ย.64

4,974.43.- บาท 4,974.43.- บาท การเฉพาะเจาะจง

13 จ้างเหมาบคุลากรปฎบิติังานตาม 45,000.00                45,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.รินสิตา จรัสกุจทรัพย์1.น.ส.รินสิตา จรัสกุจทรัพย์ เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 44/2564
โครงการในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 เม.ย.64-30ก.ย.64
ต.หวัทะเล 45,000.00.- บาท 45,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง

14 จ้างเหมาบคุลากรปฎบิติังานตาม 45,000.00                45,000.00    เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.เจนจิรา กามขุนทด 1.น.ส.เจนจิรา กามขุนทด เป็นผู้มคุีณสมบัติถกูต้อง ใบส่ังจ้างที่ 45/2564
โครงการในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือ ตามเง่ือนไขใน ลว 30 เม.ย.64-30ก.ย.64
ต.หวัทะเล 45,000.00.- บาท 45,000.00.- บาท การเฉพาะเจาะจง






