
แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายซ้ือผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกละราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการ

ซ้ือหรือจา้ง

1  จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ 500.00         เฉพาะเจาะจง แบงค์กราฟฟคิโซน แบงค์กราฟฟคิโซน เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 147/2561 
วันที่ 10 เม.ย.61

2  จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์การเรียนการสอน ศพด. นากบัแก้ 50,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก. วาทติเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก. วาทติเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 148/2561 
วันที่ 10 เม.ย.61

3
จ้างเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม โครงการรณรงค์ ปอ้งกนัและ
ลดอบุติัเหตุทางถนน ป ี2561

17,500.00     เฉพาะเจาะจง นางพนัทพิย์ ดงภยูาว นางพนัทพิย์ ดงภยูาว เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 149/2561 
วันที่ 10 เม.ย.61

4
จ้างเหมาอาหารกล่องโครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ
ทางถนน ป ี2561

20,000.00     เฉพาะเจาะจง นางพนัทพิย์ ดงภยูาว นางพนัทพิย์ ดงภยูาว เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 150/2561 
วันที่ 10 เม.ย.61

5
จ้างปา้ยประชาสัมพนัธ์ โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ
ทางถนน ป ี2561

500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแบงค์ กราฟฟกิโซน ร้านแบงค์ กราฟฟกิโซน เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 151/2561 
วันที่ 10 เม.ย.61

6 จ้างเหมาท าปา้ยช่วงเทศกาลสงกานต์ 11,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนครปา้ยสวย ร้านนครปา้ยสวย เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 152/2561 
วันที่ 10 เม.ย.61

7 ซ้ือกล้องเว็บแคม (สป) 3,650.00      เฉพาะเจาะจง
บริษทั สกลนคร โอเอ แอนด์ 
คอมพวิเตอร์ จ ากดั

บริษทั สกลนคร โอเอ แอนด์ 
คอมพวิเตอร์ จ ากดั

เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 153/2561 
วันที่ 11 เม.ย.61

8
ซ่อมครุภณัฑ์ส านกังาน (เคร่ืองปรับอากาศ) หมายเลขครุภณัฑ์ 
420-61-0011

2,500.00      เฉพาะเจาะจง สกลเทคนคิอลไฟร์ สกลเทคนคิอลไฟร์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 154/2561 
วันที่ 18 เม.ย.61

9 ซ้ือเคร่ืองปร้ิน Multifunction แบบฉีดหมกึ(กองช่าง) 7,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอท ีสมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั บริษทั ไอท ีสมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 155/2561 
วันที่ 25 เม.ย.61

10  ซ้ือแอสฟสัทติ์กคอนกรีตส าเร็จรูป ชนดิถุงๆ 20 กโิล 90,000.00     เฉพาะเจาะจง  ร้านธีรดา กรุ๊ป ร้านธีรดา กรุ๊ป เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 156/2561 
วันที่ 25 เม.ย.61

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ปงีบประมาณ 2561 ในรอบเดอืนเมษายน พ.ศ.2561

องค์การสว่นต าบลดงมะไฟ   อ าเภอเมอืงสกลนคร จงัหวัดสกลนคร
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สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ปงีบประมาณ 2561 ในรอบเดอืนเมษายน พ.ศ.2561
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11
 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนมนีาคม 2561 วันที่ 
1-20 ม.ีค. 61

8,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั บางจากภพูาน จ ากดั บริษทั บางจากภพูาน จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 157/2561 
วันที่ 25 เม.ย.61

12
 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนมนีาคม 2561 วันที่ 
21-31 ม.ีค.61

6,000.00      เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรเมอืงสกลนคร 
จ ากดั

สหกรณ์การเกษตรเมอืงสกลนคร 
จ ากดั

เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 158/2561 
วันที่ 26 เม.ย.61

13 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม 45,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส. สุธิดา มอ่มพะเนาว์ น.ส. สุธิดา มอ่มพะเนาว์ เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 159/2561 
วันที่ 30 เม.ย.61

14 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน วันที่ 1-20 ม.ีค .61 8,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั บางจากภพูาน จ ากดั บริษทั บางจากภพูาน จ ากดั เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 160/2561 
วันที่ 30 เม.ย.61

15
 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือนมนีาคม 2561 วันที่ 
21-31 ม.ีค.61

6,000.00      เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์การเกษตรเมอืงสกลนคร 
จ ากดั

สหกรณ์การเกษตรเมอืงสกลนคร 
จ ากดั

เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 161/2561 
วันที่ 30 เม.ย.61

16  จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่ปฎบิติังานการแพทย์ฉุนเฉิน 45,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพงษกร ลาสแสดง นายพงษกร ลาทแสดง เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 162/2561 
วันที่ 30 เม.ย.61

17  จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่ปฎบิติังานการแพทย์ฉุนเฉิน 45,000.00     เฉพาะเจาะจง  นายฝ่าย  บาลวงศ์ษา  นายฝ่าย  บาลวงศ์ษา เปน็ผู้มคุีณสมบติั
เลขที่ 163/2561 
วันที่ 30 เม.ย.61


