
แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายซ้ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกละราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจา้ง

1
 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน 
กต.6423

2,902.91       เฉพาะเจาะจง บริษทัมติซูเจริญศรี (2002) จ ากดั บริษทัมติซูเจริญศรี (2002) จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 193/2561 
วันที่ 1 ม.ิย.61

2
 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบยีน 6423 (กู้ชีพ - กู้ชีพ)

14,140.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สกลธนติย์ เซอร์วิส หจก.สกลธนติย์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 194/2561 
วันที่ 1 ม.ิย.61

3
ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน พฤษภาคม
 2561

13,700.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมอืงสกลนคร สหกรณ์การเกษตรเมอืงสกลนคร เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 195/2561 
วันที่ 5 ม.ิย.61

4 ซ้ือคอมพวิเตอร์ (ส านกัปลัด) 16,780.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพวิเตอร์บริษทั สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพวิเตอร์เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 196/2561 
วันที่ 7 ม.ิย.61

5 ซ้ือโต๊ะท างานผู้บริหารพร้อมเกา้อี้ (กองคลัง) 22,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั คิงส์เฟอร์นเิจอร์ซิต้ี จ ากดั บริษทั คิงส์เฟอร์นเิจอร์ซิต้ี จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 197/2561 
วันที่ 7 ม.ิย.61

6 ซ้ือโต๊ะท างานผู้บริการพร้อมเกา้อี้ (กองช่าง) 18,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั คิงส์เฟอร์นเิจอร์ซิต้ี จ ากดั บริษทั คิงส์เฟอร์นเิจอร์ซิต้ี จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 198/2561 
วันที่ 7 ม.ิย.61

7 ซ้ือเกา้อี้ส านกังาน (กองคลัง) 14,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั คิงส์เฟอร์นเิจอร์ซิต้ี จ ากดั บริษทั คิงส์เฟอร์นเิจอร์ซิต้ี จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 199/2561 
วันที่ 7 ม.ิย.61

8 ซ้ือวัสดุกอ่สร้างซ่อมแซมฝ่ายบา้นเหล่านกยูง หมู่ที่ 6 16,725.00      เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรพาณิชย์ ร้านถาวรพาณิชย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 200/2561 
วันที่ 14 ม.ิย.61

9 ซ้ือวัสดุกอ่สร้างซ่อมแซมฝ่ายบา้นโพนกา้งปลา หมู่ที่ 2 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรพาณิชย์ ร้านถาวรพาณิชย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 201/2561 
วันที่ 14 ม.ิย.61

10 ซ้ือเคร่ืงท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 4,990.00       เฉพาะเจาะจง บริษทัไฮเทคเซ็นเตอร์ สกลนคร บริษทัไฮเทคเซ็นเตอร์ สกลนคร เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 202/2561 
วันที่ 18 ม.ิย.61

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ปงีบประมาณ 2561 ในรอบเดอืนมถุินายน พ.ศ.2561
องค์การสว่นต าบลดงมะไฟ   อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวัดสกลนคร
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สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ปงีบประมาณ 2561 ในรอบเดอืนมถุินายน พ.ศ.2561
องค์การสว่นต าบลดงมะไฟ   อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวัดสกลนคร

11 ซ้ือตู้เกบ็แฟม้เอกสาร 40 ช่อง 4,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทันวิสกลเฟอร์นเิจอร์ บริษทันวิสกลเฟอร์นเิจอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 203/2561 
วันที่ 18 ม.ิย.61

12  ซ้ือโต๊ะท างานผู้บริการพร้อมเกา้อี้ (สป.) 18,000.00      เฉพาะเจาะจง บรัท คิงส์เฟอร์นเิจอร์ซิต้ี จ ากดั บรัท คิงส์เฟอร์นเิจอร์ซิต้ี จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 204/2561 
วันที่ 18 ม.ิย.61

13  ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ (สป.) 4,135.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั.พเีค ซาวด์ เซนเตอร์ จ ากดั บริษทั.พเีค ซาวด์ เซนเตอร์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 205/2561 
วันที่ 20 ม.ิย.61

14
 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (หมกึพมิพ)์ใหก้บักองศึกษาฯ 
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

27,540.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสกลนครไอท ีเซอร์วิส ร้านสกลนครไอท ีเซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 206/2561 
วันที่ 21 ม.ิย.61

15
จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบยีน บธ
 4865

4,828.91       เฉพาะเจาะจง บริษทั มติรซูเจริญศรี(2002) จ ากดั บริษทั มติรซูเจริญศรี(2002) จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 207/2561 
วันที่ 21 ม.ิย.61

16
ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (กรวยจราจรมแีกน
สะทอ้นแสงขนาด 80 ซม.)

59,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.ส่ือสาร ร้าน ว.ส่ือสาร เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 209/2561 
วันที่ 21 ม.ิย.61

17  ซ้ือกระบองไฟจราจร แบบกระพริบ 2 จังหวะ 11,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.ส่ือสาร ร้าน ว.ส่ือสาร เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 210/2561 
วันที่ 21 ม.ิย.61

18
 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนดิติดผนงั (มี
ระบบฟอกอาการ)ขนาด 12000 BTU

17,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน สกลเทคนคิอลไฟล์ ร้าน สกลเทคนคิอลไฟล์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 211/2561 
วันที่ 21 ม.ิย.61

19
 จ้างเหมาบริการท าข้าวกล่องส่งเสด็จฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

6,000.00       เฉพาะเจาะจง นางพนัทพิย์  ดงภยูาว นางพนัทพิย์  ดงภยูาว เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 212/2561 
วันที่ 22 ม.ิย.61

20 จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่ง มวลชนเฝ้ารับ เสด็จ 4,000.00       เฉพาะเจาะจง นางรตวรรณ ไชยปญัหา นางรตวรรณ ไชยปญัหา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 213/2561 
วันที่ 22 ม.ิย.61

21
โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล. รูปจัตตุรัส 
(simple span) หมู่ที่ 8

413,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บญุครีสกล การโยธา หจก.บญุครีสกล การโยธา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
     เลขที่ 34/2561
    วันที่ 5 ม.ิย.61


