
แบบ สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ

222 จางเหมา ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองชาง) 800.00             เฉพาะเจาะจง รานพรหมปญโญแอร แอนด เซอรวิส รานพรหมปญโญแอร แอนด เซอรวิส 800.00       

223 จางเหมา จัดทําปายโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถน 3,800.00           เฉพาะเจาะจง รานฟรองคกราฟฟกส รานฟรองคกราฟฟกส 3,800.00     

224 จัดซื้อ วัสดุอุปกรณโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4,302.00           เฉพาะเจาะจง รานเฟรนชิพ มินิมารท-เบเกอรี่ รานเฟรนชิพ มินิมารท-เบเกอ 4,302.00     

225 จัดซื้อ วัสดุไฟฟาโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใ 320.00             เฉพาะเจาะจง รานเฟรนชิพ มินิมารท-เบเกอรี่ รานเฟรนชิพ มินิมารท-เบเกอ 320.00       

226 จัดซื้อ วัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 6,255.00           เฉพาะเจาะจง รานศรีประภัณฑ รานศรีประภัณฑ 6,255.00     

227 จัดซื้อ วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา (กองสวัสดิการฯ) 68,100.00         เฉพาะเจาะจง รานคลีนิคเกษตรมหนคร รานคลีนิคเกษตรมหนคร 68,100.00   

228 จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องพิมพ) (สํานักปลัด) 16,500.00         เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร รานบานคอมพิวเตอร 16,500.00   

229 จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องสํารองไฟ) (สํานักปลัด) 5,360.00           เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร รานบานคอมพิวเตอร 5,360.00     

230 จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องสํารองไฟ) (กองคลัง) 5,360.00           เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร รานบานคอมพิวเตอร 5,360.00     

231 จัดซื้อ วัสดุงานบานงานครัว (ศพด.5 ศูนย) 18,080.00         เฉพาะเจาะจง รานเกษมพงษกรุป รานเกษมพงษกรุป 18,080.00   

232 จางเหมา ซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองการศึกษา) รห   3,700.00           เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร รานบานคอมพิวเตอร 3,700.00     

233 จางเหมา รถขนเต็นท โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเ  1,000.00           เฉพาะเจาะจง นางมอม  พวนกิ่ง นางมอม  พวนกิ่ง 1,000.00     

234 จางหมาซอมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน (กล7406นม) 6,894.65           เฉพาะเจาะจง หจก.คิงสยนต (สามแยกปก) หจก.คิงสยนต (สามแยกปก) 6,894.65     

235 จัดซื้อ ครุภัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสาร(กองการศึกษา) 21,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เทวัญครุภัณฑสตีล หจก.เทวัญครุภัณฑสตีล 21,000.00   
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236 จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 2,960.00           เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร รานบานคอมพิวเตอร 2,960.00     

237 จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร (กองการศึกษา) 7,550.00           เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร รานบานคอมพิวเตอร 7,550.00     

238 จัดซื้อ วัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 10,087.00         เฉพาะเจาะจง รานศรีประภัณฑ รานศรีประภัณฑ 10,087.00   

239 จางเหมา ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร (กองสวัสดิการ) รหัส  550.00             เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร รานบานคอมพิวเตอร 550.00       

240 จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 3,850.00           เฉพาะเจาะจง รานบานคอมพิวเตอร รานบานคอมพิวเตอร 3,850.00     

241 จางเหมา ซอมแซมรถยนตสวนกลาง (ขม5638) 8,280.00           เฉพาะเจาะจง รานวชิรไดนาโมแอร รานวชิรไดนาโมแอร 8,280.00     

242 จัดซื้อ วัสดุอุปกรณประปา (กิจการประปา) 4,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พิธิวัฒนคาวัสดุกอสราง หจก.พิธิวัฒนคาวัสดุกอสราง 4,500.00     

243 จางเหมา จัดทําปายกิจการศึกษาดูงาน โครงการอนุรักษพัน 300.00             เฉพาะเจาะจง รานฟรองคกราฟฟกส รานฟรองคกราฟฟกส 300.00       

244 จางเหมา จัดทํากระเปาพรอมสกรีนโครงการอนุรักษพันธุกร 9,350.00           เฉพาะเจาะจง ราน ท.พาณิชย ราน ท.พาณิชย 9,350.00     

245 จัดซื้อ ของที่ระลึกโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 1,500.00           เฉพาะเจาะจง รานฐานะภัณฑ รานฐานะภัณฑ 1,500.00     

246 จัดซื้อ วัสดุอุปกรณโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องม 5,500.00           เฉพาะเจาะจง ราน ท.พาณิชย ราน ท.พาณิชย 5,500.00     

247 จางเหมา จัดทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม และอาหารกลาง    3,500.00           เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร จําปาศักดิ์ นายวิเชียร จําปาศักดิ์ 3,500.00     

248 จางเหมา จัดทําปายโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพั 1,300.00           เฉพาะเจาะจง รานฟรองคกราฟฟกส รานฟรองคกราฟฟกส 1,300.00     

249 จัดซื้อ ของที่ระลึกโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒ 3,000.00           เฉพาะเจาะจง รานฐานะภัณฑ รานฐานะภัณฑ 3,000.00     

250 จางเหมา จัดทํากระเปาผาพรอมสกรีนโครงการฝกอบรมแล 13,600.00         เฉพาะเจาะจง ราน ท.พาณิชย ราน ท.พาณิชย 13,600.00   

251 จัดซื้อ วัสดุอุปกรณอบรม (สมุด ปากกา ปายติดหนาอก) โค 8,000.00           เฉพาะเจาะจง รานฐานะภัณฑ รานฐานะภัณฑ 8,000.00     

252 จัดซื้อ น้ํามันหลอลื่นและเชื้อเพลิง (พ.ค.61) 29,757.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปกธงชัย หจก.พรวิจิตรปกธงชัย 29,757.00   

253 จัดซื้อ น้ํามันหลอลื่นและเชื้อเพลิง (พ.ค.61) ประปา 918.00             เฉพาะเจาะจง หจก.พรวิจิตรปกธงชัย หจก.พรวิจิตรปกธงชัย 918.00       

254 จางเหมา บุคลากรประจํารถ EMS (พ.ค.61) 9,000.00           เฉพาะเจาะจง นายภัครวรรธน ฉุนจะโปะ นายภัครวรรธน ฉุนจะโปะ 9,000.00     

255 จางเหมา บุคลากรประจํารถ EMS (พ.ค.61) 8,120.00           เฉพาะเจาะจง นายแดง ดําสระนอย นายแดง ดําสระนอย 8,120.00     



256 จางเหมา เจาหนาที่ผลิตน้ําประปาหมู 13 (พ.ค.61) 9,000.00           เฉพาะเจาะจง นายชุน  กรุดกิ่ง นายชุน  กรุดกิ่ง 9,000.00     

257 จางเหมา เจาหนาที่ผลิตน้ําประปาหมู 13 (พ.ค.61) 9,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  คํากิ่ง นายสมบัติ  คํากิ่ง 9,000.00     

258 จางเหมา จดมิเตอรและเก็บคาน้ําประปา (พ.ค.61) 9,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ  พูนผล นายสุพรรณ  พูนผล 9,000.00     

259 จางเหมา จดมิเตอรและเก็บคาน้ําประปา (พ.ค.61) 3,970.00           เฉพาะเจาะจง นายวีรัตน  ทัดกิ่ง นายวีรัตน  ทัดกิ่ง 3,970.00     
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