
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป
1 จัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส้าหรับรถยนต์,รถจักรยานยนต์, 46,149.98       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร/ สหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนคร/ เป็นผู้มีคุณสมบัติ

รถเก็บขยะ และเพือ่ใช้ในกิจกรรมของ ทต.ง้ิวด่อน 46,149.98 บาท 46,149.98 บาท
ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561

2 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืดชนิดบรรจุกล่องไม่น้อยกว่า 97,828.20       กรณีพิเศษ ศูนย์วิจัยและบ้ารุงพันธ์ุสัตว์สกลนคร  / ศูนย์วิจัยและบ้ารุงพันธ์ุสัตว์สกลนคร  / เป็นผู้มีคุณสมบัติ
200 ซีซี(โรงเรียน) ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561 วันท่ี  1-31 ต.ค. 61 97,828.20  บาท 97,828.20  บาท

3 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืดชนิดบรรจุกล่องไม่น้อยกว่า 30,732.60       กรณีพิเศษ ศูนย์วิจัยและบ้ารุงพันธ์ุสัตว์สกลนคร  / ศูนย์วิจัยและบ้ารุงพันธ์ุสัตว์สกลนคร  / เป็นผู้มีคุณสมบัติ
200 ซีซี ส้าหรับเด็กนักเรียน ศพด. จ้านวน 4 แห่ง  30,732.60 บาท  30,732.60 บาท
ประจ้าเดือนตุลาคม  2561  วันท่ี 1-31 ต.ค.61   

4 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน                จ้านวน  2  รายการ 2,280.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ถมทองศึกษาภัณฑ์ / 2,280 บาท หจก.ถมทองศึกษาภัณฑ์ / 2,280 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ

5 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง                จ้านวน  3  รายการ 1,585.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสินประเสริฐ / 1,585 บาท ร้านสินประเสริฐ / 1,585 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ

6 วัสดุส้านักงานตามโครงการเวทีประชาคมเพือ่รับฟังความคิดเป็น 1,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ถมทองศึกษาภัณฑ์ / 1,250 บาท หจก.ถมทองศึกษาภัณฑ์ / 1,250 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ของประชาชน
 -ปากกา                          จ้านวน  250  ด้าม

7 วัสดุส้านักงานตามโครงการเวทีประชาคมเพือ่รับฟังความคิดเป็น 1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายภูมิทัศน์ / 1,000 บาท ร้านป้ายภูมิทัศน์ / 1,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ของประชาชน
 -ป้ายตามโครงการฯ                         

8 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานพัสดุ (กองคลัง) 7,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิตยาภรณ์  พวงมาลา/7,000 บาท น.ส.ทิตยาภรณ์  พวงมาลา/7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561        

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม     2561
ระหว่างวันที่  1 - 31  ตุลาคม   2561

เทศบาลต าบลงิ้วด่อน  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป
9 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานบันทึกข้อมูล (กองคลัง) 7,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.นันทา  สีแก้ว / 7,000 บาท น.ส.นันทา  สีแก้ว / 7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ

 ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561   

10 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) 7,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  พรมสุพรรณ /7,000 บาท น.ส.อรอุมา  พรมสุพรรณ /7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561     

11 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานเขียนแบบก่อสร้าง (กองช่าง) 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายจารุพงศ์  คามวุฒิ /7,000 บาท นายจารุพงศ์  คามวุฒิ /7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561   

12 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานบันทึกข้อมูล (กองช่าง) 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ์  สิวิไล /7,000 บาท นางวราภรณ์  สิวิไล /7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561 

13 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานจดมาตรวัดน้้าประปา 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางพัฒสกร  ชวดกลางลา /7,000 บาท นางพัฒสกร  ชวดกลางลา /7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
(กองช่าง) ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561 

14 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปปฏิบัติหน้าท่ีงานผลิตน้้าประปา (กองช่าง) 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  ค้าสงค์ /7,000 บาท นายอาทิตย์  ค้าสงค์ /7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561 

15 จ้างเหมาคนงานท่ัวไปปฏิบัติหน้าท่ีงานผลิตน้้าประปา (กองช่าง) 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสัณธยา  ฮมภาราช /7,000 บาท นายสัณธยา  ฮมภาราช /7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561 

16 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานประจ้าโรงฆ่าสัตว์ 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธ์ิ  ทัศคร /7,000 บาท นายอภิสิทธ์ิ  ทัศคร /7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561        

17 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานเก็บขนขยะมูลฝอยและ 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไตรภพ  พรหมสุพรรณ /7,000 บาท นายไตรภพ  พรหมสุพรรณ /7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ส่ิงปฏิกูล ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561 
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แบบ สขร. 1

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป
18 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานเก็บขนขยะมูลฝอยและ 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเอนก  ง้ิวพรม /7,000 บาท นายเอนก  ง้ิวพรม /7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ส่ิงปฏิกูล ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561 

19 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานเก็บขนขยะมูลฝอยและ 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายส้าเนา  ฮามพันธ์เมือง /7,000 บาท นายส้าเนา  ฮามพันธ์เมือง /7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ส่ิงปฏิกูล ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561 

20 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานธุรการ (งานสาธารณสุข) 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางรัตนา  พังแสงสุ /7,000 บาท นางรัตนา  พังแสงสุ /7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561 

21 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานธุรการ (การศึกษา) 7,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.อมรรัตน์  เกวใจ /7,000 บาท น.ส.อมรรัตน์  เกวใจ /7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561

22 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานคนงานท่ัวไป (การศึกษา) 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนะสิทธ์ิ  วรรัฒน์พงศยา / 7,000 บาท นายธนะสิทธ์ิ  วรรัฒน์พงศยา / 7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561

23 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานคนงานท่ัวไป (การศึกษา) 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางพิวรรณ  ผาลี / 7,000 บาท นางพิวรรณ  ผาลี / 7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
 ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561

24 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานธุรการ (งานสวัสดิการสังคมฯ) 7,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วิสุดา  วงค์ดวงผา /7,000 บาท น.ส.วิสุดา  วงค์ดวงผา /7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561

25 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งวิทยุ 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายกองสุน  พรหมสุพรรณ / 7,000 บาท นายกองสุน  พรหมสุพรรณ / 7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
(งานป้องกัน)  ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561

26 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายโรจน์ศักด์ิ  ศรีมุกดา / 7,000 บาท นายโรจน์ศักด์ิ  ศรีมุกดา / 7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
(งานป้องกันฯ) ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561
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แบบ สขร. 1

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
ที่ (ราคากลาง) โดยสังเขป
27 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเรืองสุข  พังแสงสุ / 7,000 บาท นายเรืองสุข  พังแสงสุ / 7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ

(งานป้องกันฯ) ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561

28 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน 1,808.00         เฉพาะเจาะจง นายนันทพงค์  วงสาสิทธ์ิ / 1,808 บาท นายนันทพงค์  วงสาสิทธ์ิ / 1,808 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
(งานป้องกัน)  ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561

29 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน 7,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวรวุธ  สุขะ / 7,000 บาท นายวรวุธ  สุขะ / 7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
(งานป้องกันฯ) ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561

30 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานธุรการ (งานป้องกัน) 7,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.จริยา  พรหมสาขาฯ / 7,000 บาท น.ส.จริยา  พรหมสาขาฯ / 7,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561

31 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารและพิมพ์เอกสาร SHARP รุ่น 3,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเทพนคร โอ.เอ. / 3,500 บาท ร้านเทพนคร โอ.เอ. / 3,500 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
MX-M315Nv  เดือนตุลาคม 2561  (ส้านักปลัด)  จ้านวน  1 รายการ

32 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารและพิมพ์เอกสาร TOSHIBA  รุ่น 2,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สกลนครเซอร์วิส โอเอ /  2,400 บาท หจก.สกลนครเซอร์วิส โอเอ /  2,400 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
STUDIO  456SE  เดือนตุลาคม 2561  (กองคลัง)  จ้านวน  1 รายการ

33 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ปฏิบัติหน้าท่ีงานการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน 5,192.00         เฉพาะเจาะจง นายทองทิพย์  ค้าสงค์ / 5,192 บาท นายทองทิพย์  ค้าสงค์ / 5,192 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
(งานป้องกันฯ) ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561

34 จ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์  ทะเบียน 81-5078 1,500.00         เฉพาะเจาะจง อูเ่บญจวิทย์อะไหล่ยนต์ / 1,500 บาท อูเ่บญจวิทย์อะไหล่ยนต์ / 1,500 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
จ้านวน  3  รายการ  

35 จ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรักษาและซ๋อมแซม เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 1,070.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ไอที สมาร์ทเซอร์วิส จ้ากัด / 1,070 บาท หจก. ไอที สมาร์ทเซอร์วิส จ้ากัด / 1,070 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
รหัส 416-50-0048, 416-59-0029       จ้านวน  1 รายการ

36 จ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์  ทะเบียน บย 9902 14,430.00       เฉพาะเจาะจง อูเ่บญจวิทย์อะไหล่ยนต์ / 14,430 บาท อูเ่บญจวิทย์อะไหล่ยนต์ / 14,430 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
จ้านวน  6  รายการ  
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