
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ

1 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 59,630.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สหะกลโอเอ หจก.สหะกลโอเอ - ส านักปลัด

วงเงิน 2,600 บาท วงเงิน 2,600 บาท

2 จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม 20,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพีพี พาณิชย์ ร้านพีพี พาณิชย์ - กองการเกษตร

วงเงิน 3,000 บาท วงเงิน 3,000 บาท

3 จัดซ้ือต้นไม้ตามโครงการส่งเสริมฯ 20,000.00      เฉพาะเจาะจง นางนิสสา อาญาเมือง นางนิสสา อาญาเมือง - กองการเกษตร

วงเงิน 6,300 บาท วงเงิน 6,300 บาท

4 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.5 22,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชอบ เพกประโคน นายชอบ เพกประโคน - กองช่าง

วงเงิน 22,000 บาท วงเงิน 22,000 บาท

5 จ้างเหมาถนนดินลงหินคลุก ม.8 100,000.00    เฉพาะเจาะจง นายประสบ สายดวง นายประสบ สายดวง - กองช่าง

วงเงิน 100,000 บาท วงเงิน 100,000 บาท

6 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแพรพงษ์ พานิช ร้านแพรพงษ์ พานิช - กองสวัสดิการ

วงเงิน 10,000 บาท วงเงิน 10,000 บาท

7 จ้างเหมาป้ายโครงการแห่เทียน 120,000.00    เฉพาะเจาะจง นครศิลป์ นครศิลป์ - กองงการศึกษา

วงเงิน 2,000 บาท วงเงิน 2,000 บาท

8 จัดซ้ือโล่รางวัล 120,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอส สปอร์ต หจก.ทีเอส สปอร์ต - กองการศึกษา

วงเงิน 8,100 บาท วงเงิน 8,100 บาท

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 20,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สหะกลโอเอ หจก.สหะกลโอเอ - กองคลัง

วงเงิน 3,560 บาท วงเงิน 3,560 บาท       

10 จ้างเหมาเวทีกลางพร้อมเคร่ืองเสียง 120,000.00    เฉพาะเจาะจง นางรด คงดี นางรด คงดี - กองการศึกษา

วงเงิน 15,000 บาท วงเงิน 15,000 บาท

11 จ้างเหมาจัดสถานท่ี 120,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สุมาลี เพชรมาก น.ส.สุมาลี เพชรมาก - กองการศึกษา

วงเงิน 30,000 บาท วงเงิน 30,000 บาท

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอ หจก.ธงชัยโอเอ - กองการศึกษา

วงเงิน 29,910 บาท วงเงิน 29,910 บาท

หมายเหตุ
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13 จ้างเหมาอาหารกลางวันและเคร่ืองด่ืม 120,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสุนิสา พะกาแก้ว นางสุนิสา พะกาแก้ว - กองการศึกษา

วงเงิน 10,000 บาท วงเงิน 10,000 บาท

14 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถกู้ชีพ 12,980.00      เฉพาะเจาะจง หน่ึงคาร์แคร์ หน่ึงคาร์แคร์ - ส านักปลัด

วงเงิน 12,980 บาท วงเงิน 12,980 บาท

15 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 30,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สหะกลโอเอ หจก.สหะกลโอเอ - กองคลัง

วงเงิน 1,990 บาท วงเงิน 1,990 บาท

16 จัดซ้ือวัสดุตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 30,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพีพี พาณิชย์ ร้านพีพี พาณิชย์ - ส านักปลัด

วงเงิน 3,000 บาท วงเงิน 3,000 บาท

17 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ม.9 188,000.00    เฉพาะเจาะจง นายประสบ สายดวง นายประสบ สายดวง - กองช่าง

วงเงิน 187,000 บาท วงเงิน 187,000 บาท

18 จ้างเหมาอาหารโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา10,000.00      เฉพาะเจาะจง บัวไลน์ บัวไลน์ - ส านักปลัด

วงเงิน 5,000 บาท วงเงิน 5,000 บาท

19 จ้างเหมาจัดสถานท่ีโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสันติ เกตุนอก นายสันติ เกตุนอก - ส านักปลัด

วงเงิน 2,000 บาท วงเงิน 2,000 บาท

20 จ้างเหมาท าป้ายรูปพระบรมฉายาลักษณ์ 100,000.00    เฉพาะเจาะจง นครศิลป์ นครศิลป์ - ส านักปลัด

วงเงิน 1,000 บาท วงเงิน 1,000 บาท


