
งานท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะ ราคากลาง ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
หรือจัดจ้าง ซ้ือหรือจ้าง (บาท) ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑ จัดซ้ือน้้ำมัน กองช่ำง 19,942.00       19,942.00      เฉพำะเจำะจง ซุปเปอร์สปีด 19,942.00      ซุปเปอร์สปีด
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/66 ลว. 1 พ.ย.๖5

2 จัดซ้ือน้้ำมัน สป. 22,060.00       22,060.00      เฉพำะเจำะจง ซุปเปอร์สปีด 22,060.00      ซุปเปอร์สปีด
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/66 ลว. 1 พ.ย.๖5

๓ จัดซ้ือน้้ำมัน กู้ชีพ 7,339.00         7,339.00        เฉพำะเจำะจง ซุปเปอร์สปีด 7,339.00        ซุปเปอร์สปีด
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/66 ลว. 1 พ.ย.๖5

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(ป้องกัน) 10,600.00       10,600.00      เฉพำะเจำะจง บ.มอเลย 10,600.00      บ.มอเลย
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/66 ลว. 8 พ.ย.๖5

๕ จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน(หมึกถ่ำยเอกสำร) 22,500.00       22,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทคนิคโอเอ 22,500.00      ร้ำนเทคนิคโอเอ
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/66 ลว. 8 พ.ย.๖5

6 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน(ตรำยำง) 800.00            800.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงคำนโฆษณำ 800.00           ร้ำนเชียงคำนโฆษณำ
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/66 ลว. 8 พ.ย.๖5

7 ซ่อมคมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ก)(กองคลัง) 300.00            300.00           เฉพำะเจำะจง บ.มอเลย 300.00           บ.มอเลย
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 3/66 ลว. 8 พ.ย.๖5

8 ซ่อนเคร่ืองปร้ินเตอร์(สป.) 2,090.00         2,090.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแพนไอที 2,090.00        ร้ำนแพนไอที
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 4/66 ลว. 8 พ.ย.๖5

9 จ้ำงซ่อมพร้อมเปล่ียนอะไหล่(รถกู้ชีพ) 3,310.00         3,310.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสนชัย 3,310.00        ร้ำนแสนชัย
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 5/66 ลว. 14 พ.ย.๖5

10 จ้ำงซ่อนรถกระเช้ำ(กองช่ำง) 1,000.00         1,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่สมำน 1,000.00        ร้ำนอู่สมำน
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 6/66 ลว. 14 พ.ย.๖5

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) 800.00            800.00           เฉพำะเจำะจง บ.มอเลย 800.00           บ.มอเลย
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/66 ลว. 18 พ.ย.๖5

12 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน(ตรำยำง) 360.00            360.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงคำนโฆษณำ 360.00           ร้ำนเชียงคำนโฆษณำ
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/66 ลว. 18 พ.ย.๖5

13
จัดซ้ือวัสดุฝึกตำมโครงกำรฝึกอบรม
(อปพร.) 18,675.00       18,675.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงคำนดับเพลิง 18,675.00      ร้ำนเชียงคำนดับเพลิง

อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/66 ลว. 18 พ.ย.๖5

14 ชุดเคร่ืองแต่งกำย(อปพร.) 77,000.00       77,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเช 77,000.00      ร้ำนเช
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/66 ลว. 18 พ.ย.๖5

แบบ สขร.๑
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ท่ี
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



15 ซ่อมคมพิวเตอร์(สป.) 370.00            370.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแพนไอที 370.00           ร้ำนแพนไอที
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 7/66 ลว. 22 พ.ย.๖5

16 จ้ำงจัดท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์(สป.) 16,200.00       16,200.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเชียงคำนโฆษณำ 16,200.00      ร้ำนเชียงคำนโฆษณำ
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 7/66 ลว. 22 พ.ย.๖5

17 จัดซ้ือวัสดุอ่ืน(มิกเตอร์น้้ำ) 11,960.00       11,960.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงคำนโฮม 11,960.00      หจก.เชียงคำนโฮม
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/66 ลว. 23 พ.ย.๖5

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(สป.) 21,920.00       21,920.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนแพนไอที 21,920.00      ร้ำนแพนไอที
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/66 ลว. 28 พ.ย.๖5

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(พัฒนำชุมชน) 2,890.00         2,890.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแพนไอที 2,890.00        ร้ำนแพนไอที
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 17/66 ลว. 28 พ.ย.๖5

20 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 84,000.00       84,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำอ้อเคมีภัณฑ์ 84,000.00      ร้ำนนำอ้อเคมีภัณฑ์
อยู่ในวงเงิน
งบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 18/66 ลว. 28 พ.ย.๖5


