
แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายซ้ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกละราคาที่ตกลง
ซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

1
จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่ปฏบิติังานการแพทย์
ฉุกเฉิน

9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพงษกร  ลาสแดง นายพงษกร  ลาสแดง เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 1/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60

2
จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่ปฏบิติังานการแพทย์ฉุน
เฉิน

9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายฝ่าย บาลวงศ์ษา นายฝ่าย บาลวงศ์ษา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 2/2561 
วันที่ 2/2560

3 จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่บนัทกึข้อมลู 9,000.00         เฉพาะเจาะจง น. ส.ศิริพกัตร์สร วงศ์นาคเพช็ร น. ส.ศิริพกัตร์สร วงศ์นาคเพช็ร เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 3/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60

4
จ้างเหมาปฏบิติังานด้านผลิต,พมิพ ์และตรวจสอบ
เอกสาร

9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนรีนชุ  พชิัยค า นางสาวนรีนชุ  พชิัยค า เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 4/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60

5 จ้างเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 21,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ลาย โอเอ แอนด์ เซอร์วิส ร้านกอ๊ปปี้ลาย โอเอ แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 5/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60

6 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภยั 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายบญุม ีวงศ์เตชะ นายบญุม ีวงศ์เตชะ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 6/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60

7 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม) 9,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส. สุธิตา  มอ่มพะเนาว์ น.ส. สุธิตา  มอ่มพะเนาว์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 7/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60

8 จ้างเหมาบริการผู้ปฎบิติังานด้านการเงิน (กองคลัง) 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณวิศา ค านาทพิย์ นางสาววรรณวิศา ค านาทพิย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 8/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60

9 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองคลัง) 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎาพร  ค าบอน นางสาวรัชฎาพร  ค าบอน เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 9/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ปงีบประมาณ 2561 ในรอบเดอืนตลุาคม พ.ศ.2560

องค์การบริหารสว่นต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมอืงสกลนคร  จงัหวัดสกลนคร
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องค์การบริหารสว่นต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมอืงสกลนคร  จงัหวัดสกลนคร

10 จ้างเหมาบริการบริหารงานคลัง (จัดเกบ็รายได้) 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งธิวา  ดรขวา นางสาวรุ่งธิวา  ดรขวา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 10/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60

11 จ้างเหมาบริการดูแลศูนย์อนิเตอร์เนต็ 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายบรรเทงิ  โคตรส านวน นายบรรเทงิ  โคตรส านวน เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 11/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60

12 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่สันทนาการ 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร  พาชอบ นางสาวกนกอร  พาชอบ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 12/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60

13 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. นากบัแก้ 54,120.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพนดิา ฐาระษา นางสาวพนดิา ฐาระษา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 13/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60

14 ซ้ืออาหารเสริมนมยูเอสท ีชนดิกล่อง ศพด. 3 แหง่ 21,849.08        เฉพาะเจาะจง ศูนย์โรงนมภพูาน ศูนย์โรงนมภพูาน เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 14/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60

15
ซ้ืออาหารเสริมนมยูเอสท ีชนดิกล่อง โรงเรียน 6 
แหง่

106,664.80      เฉพาะเจาะจง ศูนย์โรงนมภพูาน ศูนย์โรงนมภพูาน เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 15/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60

16
จ้างเหมาจัดเตรียมพธิีเปดิ โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

4,960.00         เฉพาะเจาะจง นางพนดิา พรหมโคตร นางพนดิา พรหมโคตร เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 16/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60

17
จ้างเหมาจัดเตรียมซุ้มโครงการสืบสารประเพณี
ลอยกระทง

8,400.00         เฉพาะเจาะจง น.ส ขนษิศร์  จักร์พมิพ์ น.ส ขนษิศร์  จักร์พมิพ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 17/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60

18
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

15,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมชัย พาชอบ นายสมชัย พาชอบ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 18/2561 
วันที่ 2 ต.ค.60
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องค์การบริหารสว่นต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมอืงสกลนคร  จงัหวัดสกลนคร

19 จ้างเหมาจัดท าปา้ยดอกไมจ้ันทร์ (ไว้อาลัย) 1,540.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนครปา้ยสวย ร้านนครปา้ยสวย เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 19/2561 
วันที่ 11 ต.ค.61

20 จ้างเหมาท าปา้ยดอกไม้ 1,540.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนครปา้ยสวย ร้านนครปา้ยสวย เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 20/2561 
วันที่ 20 ต.ค.60
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โครงการวางทอ่ระบายน้ าคอนกรีตไมเ่สริมเหล็ก
ถนนสายดงมะไฟ-โพนกา้งปลา หมู่ที่ 1

293,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บา้นวังสกลนครกอ่สร้าง หจก.บา้นวังสกลนครกอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 1/2561  
วันที่ 20 ธ.ค.61

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้น ดงมะไฟ

99,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรถาวรกอ่สร้าง ร้านเพชรถาวรกอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 2/2561   
วันที่ 28 ธ.ค.62


