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1 จ้างเหมาท าอาหารและเคร่ืองด่ืมไมม่แีอลกอฮอร์ 22,750.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวนภิาพร  บศิุริ นางสาวนภิาพร  บศิุริ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 106/2561
 วันที่ 6 ม.ีค.61

2 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์กฬีาส าหรับในการแข่งขัน 5,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วาฑิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.วาฑิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 107/2561
 วันที่ 6 ม.ีค.61

3 ซ้ือถ้วยรางวัล 7,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วาฑิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.วาฑิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 108/2561
 วันที่ 6 ม.ีค.61

4 โครงการกอ่สร้างถนนผิวจราจร คสล. บา้นโพนกา้งปลา หมู่ที่ 2 490,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านขุมทรัพย์กอ่สร้าง ร้านขุมทรัพย์กอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 109/2561
 วันที่ 6 ม.ีค.61

5 โครงการกอ่สร้างถนนผิวจราจร คสล.เสริมเหล้ก บา้นหนองไผ่ 199,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ตรีมรูติการโยธา หจก.ตรีมรูติการโยธา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 110/2561
 วันที่ 6 ม.ีค.61

6 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังภายในหมู่บา้น ดงมะไฟ หมู่ที่ 11 198,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ตรีมรูติการโยธา หจก.ตรีมรูติการโยธา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 111/2561
 วันที่ 6 ม.ีค.61

7 โครงการปรับปรุงระบบประปาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 98,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เปน็บญุกอ่สร้าง หจก.เปน็บญุกอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 112/2561
 วันที่ 6 ม.ีค.61

8 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 8,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อายยางมกิซ์ หจก.อายยางมกิซ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 113/2561
 วันที่ 6 ม.ีค.61

9  ซ้ือวัสดุคอม(กองช่าง) 1,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเทพนคร โอ.เค ร้านเทพนคร โอ.เค เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 114/2561
 วันที่ 6 ม.ีค.61

10  จ้างเหมาจัดเตรียมพธิีเปดิ-ปดิ โครงการกฬีา 6,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชาญศิลป ์ดงภยูาว นายชาญศิลป ์ดงภยูาว เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 115/2561
 วันที่ 6 ม.ีค.61

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ปงีบประมาณ 2561 ในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ.2561
องค์การสว่นต าบลดงมะไฟ   อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวัดสกลนคร
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11  จ้างเหมาตกแต่งร้ิวขบวนนกักฬีา 5,000.00      เฉพาะเจาะจง นายปรีชา คนหมื่น นายปรีชา คนหมื่น เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 116/2561
 วันที่ 6 ม.ีค.61

12 ซ้ืออาหารเสริม(นม)ชนดิกล่อง รร 6 แหง่ 237,188.42   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวริชภมู ิจ ากดั สหกรณ์โคนมวริชภมู ิจ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 117/2561
 วันที่ 6 ม.ีค.61

13 ซ้ืออาหารเสริม (นม)ชนดิกล่อง ศพด 3 แหง่ 48,663.86     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวริชภมู ิจ ากดั สหกรณ์โคนมวริชภมู ิจ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 118/2561
 วันที่ 6 ม.ีค.61

14 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงประจ าเดือนกมุภาพนัธ์ 12,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั บางจากภพูาน จ ากดั บริษทั บางจากภพูาน จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 119/2561
 วันที่ 9 ม.ีค.61

15 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว (ส านกัปลัด) 17,775.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วาฑิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.วาฑิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 120/2561
 วันที่ 12 ม.ีค.61

16 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ลูกรัง) 99,000.00     เฉพาะเจาะจง นางกองศรี คุณปญัญา นางกองศรี คุณปญัญา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 121/2561
 วันที่ 13 ม.ีค.61

17 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพื่อใช้ในงานปอ้งกนัฯ(วัสดุไฟฟา้) 5,950.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สมบรูณ์อเีล็กทริคสกลนคร หจก.สมบรูณ์อเีล็กทริคสกลนคร เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 122/2561
 วันที่ 13 ม.ีค.61

18 จ้างเหมาบริการจัดท าปา้ยท าเนยีบบคุลากรกองคลัง 450.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลดีไซนแ์อนด์มเีดีย ร้านธนพลดีไซนแ์อนด์มเีดีย เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 123/2561
 วันที่ 16 ม.ีค.61

19 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพื่อใช้ในการจัดงานพธิีทางศาสนา 8,145.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วาฑิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.วาฑิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 124/2561
 วันที่ 16 ม.ีค.61

20 จ้างเหมาบริการท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 2,894.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนครปา้ยสวย ร้านนครปา้ยสวย เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 125/2561
 วันที่ 16 ม.ีค.61
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21 จัดซ้ือธงชาติ และธง วปร 4,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วาฑิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.วาฑิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 126/2561
 วันที่ 19 ม.ีค.61

22
จ้างเหมาบริการจัดท าข้าวกล่อง เพื่อจัดใหม้วลชนและจิตอาสา
เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ

78,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสภาพร ชาญชัยศรี นายสภาพร ชาญชัยศรี เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 127/2561
 วันที่ 20 ม.ีค.61

23 จ้างเหมารถยนต์รับ ส่งมวลชนและจิตอาสาเฝ้ารับ-ส่งเส็ดจฯ 12,000.00     เฉพาะเจาะจง นางรตวรรณ ไชยปญัญา นางรตวรรณ ไชยปญัญา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 128/2561
 วันที่ 20 ม.ีค.61

24 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 2 เครือง (สป) 66,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนคิอลไฟร์ ร้านเทคนคิอลไฟร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 129/2561
 วันที่ 29 ม.ีค.61

25 จ้างเหมาบริการบริหารงานคลัง (จัดเกบ็รายได้) 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งทวิา ดรขวา นางสาวรุ่งทวิา ดรขวา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 130/2561
 วันที่ 30 ม.ีค.61

26 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองคลัง) 9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส. รัชฎาพร ค าบอน น.ส. รัชฎาพร ค าบอน เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 131/2561
 วันที่ 30 ม.ีค.61

27 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานด้านการเงิน (กองคลัง) 9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส. วรรณวิศา  ค านาทพิย์ น.ส. วรรณวิศา  ค านาทพิย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 132/2561
 วันที่ 30 ม.ีค.61

28 จ้าเหมาบริการผู้ปฏบิติังานด้านเด็กและเยาวชน 9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.เบญจพร ออ่นจงไกร น.ส.เบญจพร ออ่นจงไกร เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 133/2561
 วันที่ 30 ม.ีค.61

29 จ้างเหมาบริการดูแลศูนย์อนิเตอร์เนต็ 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายบรรเทงิ  โคตรส านวน นายบรรเทงิ  โคตรส านวน เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 134/2561
 วันที่ 30 ม.ีค.61

30 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่สันทนาการ 9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกอร  พาชอบ น.ส.กนกอร  พาชอบ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 135/2561
 วันที่ 30 ม.ีค.61
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31 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(หมกึ )กองการศึกษาฯ 11,500.00     เฉพาะเจาะจง เทพนคร โอ เอ เทพนคร โอ เอ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 136/2561
 วันที่ 30 ม.ีค.61

32 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (กองช่าง) 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  พะโคนริาช นายสมศักด์ิ  พะโคนริาช เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 137/2561
 วันที่ 30 ม.ีค.61

33 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารศพด. หมู่ที่ 5 8,723.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.พนดิา ฐานระษา น.ส.พนดิา ฐานระษา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 138/2561
 วันที่ 30 ม.ีค.61

34
จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่ปฏบิติังานด้านผลิต พมิพแ์ละ
ตรวจสอบเอกสาร

9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.นรีนชุ  พชิัย น.ส.นรีนชุ  พชิัย เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 139/2561
 วันที่ 30 ม.ีค.61

35 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่บนัทกึข้อมลู 9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.รัชวิน  พนารี น.ส.รัชวิน  พนารี เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 140/2561
 วันที่ 30 ม.ีค.61

36 จ้างเหมาบริการผู้ปฎบิติังานด้านสาธาสุข สปสช 9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.พรนภา เพง็สว่าง น.ส.พรนภา เพง็สว่าง เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 141/2561
 วันที่ 30 ม.ีค.61

37 จ้างเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,743.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกอ๊ปปี้ลาย โอเอ แอนด์ เซอร์วิส ร้านกอ๊ปปี้ลาย โอเอ แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 142/2561
 วันที่ 30 ม.ีค.61

38
จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่ปฎบิติังานการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจ าเดือน เมษายน 2561

9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพงษกร  ลาสแดง นายพงษกร  ลาสแดง เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 143/2561
 วันที่ 30 ม.ีค.61

39 จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภยั 9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายบญุม ีวงศ์เตชะ นายบญุม ีวงศ์เตชะ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 144/2561
 วันที่ 30 ม.ีค.61

40
จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่ปฎบิติังานการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจ าเดือน เมษายน 2561

9,000.00      เฉพาะเจาะจง นายฝ่าย บาลวงศ์ษา นายฝ่าย บาลวงศ์ษา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 145/2561
 วันที่ 30 ม.ีค.61



5 แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายซ้ือผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกละราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

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

41
โครงการกอ่สร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้น บา้นโพนกา้งปลา หมทูี่ 2

490,000.00   เฉพาะเจาะจง นายฝ่าย บาลวงศ์ษา นายฝ่าย บาลวงศ์ษา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที1่0/2561 
วันที่ 7 ม.ีค.61

42 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน อบต.ดงมะไฟ 99,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก เปน็บญุกอ่สร้าง หจก เปน็บญุกอ่สร้าง เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที1่3/2561 
วันที่ 7 ม.ีค.61

43 โครงการกอ่สร้างลูกรัง บา้นดงมะไฟประชาพฒันา หมู่ที่ 11 198,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก. ตรีมรูติการโยธา หจก. ตรีมรูติการโยธา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที1่4/2561 
วันที่ 12 ม.ีค.61

44 โครงการกอ่สร้าง คสล.บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 12 199,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก. ตรีมรูติการโยธา หจก. ตรีมรูติการโยธา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที1่5/2561 
วันที่ 12 ม.ีค.61


