
แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายซ้ือผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกละราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

1  ซ้ือวัสดุส านกังาน(กองการศึกษา) 18,187.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วาทติเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.วาทติเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 228/2561
 วันที่ 7 ส.ค.61

2  จ้างเหมาซ่อมแซมฝายล าหว้ยเตย หมู่ที่ 2  บา้นโพนกา้งปลา 10,300.00      เฉพาะเจาะจง นายกล้าณรงค์  ค าชมภู นายกล้าณรงค์  ค าชมภู เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 229/2561
 วันที่ 7 ส.ค.61

3 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 47,593.00      เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรพาณิชย์ ร้านถาวรพาณิชย์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 230/2561
 วันที่ 8 ส.ค.61

4 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง) 4,510.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วาทติเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.วาทติเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 231/2561
 วันที่ 8 ส.ค.61

5
จ้างเหมาติดต้ังและท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ และซ่อม
เคร่ืองท าน้ าเย็น

8,300.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสกลเทคนคิอลไฟร์ ร้านสกลเทคนคิอลไฟร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 233/2561
 วันที่ 9 ส.ค.61

6 จ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์ศูนย์อนิเตอร์ฯ 2,670.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสกลนครไอท ีเซอร์วิส ร้านสกลนครไอท ีเซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 234/2561
 วันที่ 9 ส.ค.61

7 จ้างเหมาร่องระบายน้ าภายในหมู่บา้น บา้นหนองไผ่ หมู่ที่ 12 39,600.00      เฉพาะเจาะจง นายกล้าณรงค์  ค าชมภู นายกล้าณรงค์  ค าชมภู เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 235/2561
 วันที่ 10 ส.ค.61

8
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บา้น  บา้นดงมะไฟ หมู่ที่
 1

99,500.00      เฉพาะเจาะจง นายกระแสฟา้ คุณปญัญา นายกระแสฟา้ คุณปญัญา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 236/2561
 วันที่ 10 ส.ค.61

9 ซ้ือวัสดุส านกังาน(ฝากั้น/ฉากกั้น)กองการศึกษาฯ 1,480.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนวิสกลเฟอร์นเิจอร์ ร้านนวิสกลเฟอร์นเิจอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 238/2561
 วันที่ 15 ส.ค.61

10 ซ้ือชั้นว่างอเนกประสงค์(กองการศึกษาฯ) 5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนวิสกลเฟอร์นเิจอร์ ร้านนวิสกลเฟอร์นเิจอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 239/2561
 วันที่ 15 ส.ค.61

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ปงีบประมาณ 2561 ในรอบเดอืนสงิหาคม พ.ศ.2561
องค์การสว่นต าบลดงมะไฟ   อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวัดสกลนคร
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สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ปงีบประมาณ 2561 ในรอบเดอืนสงิหาคม พ.ศ.2561
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11 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงหล่อลืน  ประจ าเดือน กรกฏาคม 2561 13,500.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมอืงสกลนคร สหกรณ์การเกษตรเมอืงสกลนคร เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 240/2561
 วันที่ 16 ส.ค.61

12  ซ้ือชุดโซฟา กองสวัสดิการสังคม 9,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน นวิสกลเฟอร์นเิจอร์ ร้าน นวิสกลเฟอร์นเิจอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 241/2561
 วันที่ 16 ส.ค.61

13  ซ้ือตู้หนงัสือ 5 ชั้น กองสวัสดิการสังคม 6,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน นวิสกลเฟอร์นเิจอร์ ร้าน นวิสกลเฟอร์นเิจอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 242/2561
 วันที่ 16 ส.ค.61

14  ซ้ือประกนัรถยนต์ กต 6423 5,386.38       เฉพาะเจาะจง มติรแทป้ระกนัภยั มติรแทป้ระกนัภยั เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 243/2561
 วันที่ 17 ส.ค.61

15 ซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า (ส านกัปลัด) 20,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน รวมมติรอปุกรณ์ ร้าน รวมมติรอปุกรณ์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 244/2561
 วันที่ 20 ส.ค.61

16 ซ้ือชุดโต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ผู้บริหาร 18,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั คิงส์เฟอร์นเิจอร์ จ ากดั บริษทั คิงส์เฟอร์นเิจอร์ จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 245/2561
 วันที่ 21 ส.ค.61

17  ซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 2 บานเปดิ 5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนวิสกลเฟอร์นเิจอร์ ร้านนวิสกลเฟอร์นเิจอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 246/2561
 วันที่ 22 ส.ค.61

18  ซ้ือวัสดุส านกังาน กองการศึกษาฯ 13,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วาทติเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.วาทติเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 247/2561
 วันที่ 23 ส.ค.61

19  ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว (กองการศึกษาฯ) 7,825.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วาทติเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.วาทติเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 248/2561
 วันที่ 23 ส.ค.61

20  ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ใหศู้นย์เด็ก 24,108.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วาทติเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.วาทติเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 249/2561
 วันที่ 23 ส.ค.61

21 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ใหศู้นย์เด็ก 21,715.00      เฉพาะเจาะจง หจก.วาทติเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.วาทติเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 250/2561
 วันที่ 28 ส.ค.61
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สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ปงีบประมาณ 2561 ในรอบเดอืนสงิหาคม พ.ศ.2561
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22 ซ้ือชุดโต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ผู้บริหาร 4 ชุด (ส านกัปลัด) 95,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั คิงส์เฟอร์นเิจอร์ซิต้ี จ ากดั บริษทั คิงส์เฟอร์นเิจอร์ซิต้ี จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 251/2561
 วันที่ 28 ส.ค.61

23  ซ้ือโต๊ะเกบ็เอกสาร 2 หลัง (ส านกัปลัด) 4,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนวิสกลเฟอร์นเิจอร์ ร้านนวิสกลเฟอร์นเิจอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 252/2561
 วันที่ 29 ส.ค.61

24
 ซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงหล่อลืน  ประจ าเดือน เมษายน- กรกฎาคม 
2561 (กองช่าง)

13,100.00      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมอืงสกลนคร สหกรณ์การเกษตรเมอืงสกลนคร เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 253/2561
 วันที่ 29 ส.ค.61

25 ซ้ือกนัสาดเมทสัซีลพร้อมติดต้ัง(กองการศึกษาฯ) 2,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวินยัค้าวัสดุ ร้านวินยัค้าวัสดุ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 254/2561
 วันที่ 30 ส.ค.61

26 ซ้ือชุดโซฟาขาเหล็ก (กองการศึกษาฯ) 9,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน นวิสกลเฟอร์นเิจอร์ ร้าน นวิสกลเฟอร์นเิจอร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 256/2561
 วันที่ 30 ส.ค.61

27 ซ้ือมา่นพร้อมอปุกรณ์ ติดต่อ 4 ชุด 12,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยผ้ามา่น ร้านโชคชัยผ้ามา่น เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 257/2561
 วันที่ 30 ส.ค.61


