
สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถส่วนกลาง 6,000 6,000 ตกลงราคา บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 6,000 เปน็ผู้ขายสินค้า บันทึกตกลงซ้ือขาย เลขที่
ประจ าเดือน ตุลาคม 2559 6,000 บาท ดังกล่าวโดยตรง 1/2560  ลว. 3 ต.ค. 59

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 1,400 1,400 ตกลงราคา บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 1,400 เปน็ผู้ขายสินค้า บันทึกตกลงซ้ือขาย เลขที่
ประจ าเดือน ตุลาคม 2559 1,400 บาท ดังกล่าวโดยตรง 2/2560 ลว. 3 ต.ค. 59

3 ซ้ือน้ าด่ืมสะอาด ชนิดถัง จ านวน 50 ถัง 800 800 ตกลงราคา นายเอกลักษณ์ หว่งนา นายเอกลักษณ์ หว่งนา 800 เปน็ผู้ขายสินค้า บนัทกึตกลงซ้ือขาย เลขที่

800 บาท ดังกล่าวโดยตรง 8/2560 ลว. 1 พ.ย. 59

4 ซ้ือผ้าผูกร้ิว จ านวน 218 หลา 4,360 4,360 ตกลงราคา ร้านพรเทพ ร้านพรเทพ 4,360 เปน็ผู้ขายสินค้า บันทึกตกลงซ้ือขาย เลขที่
4,360 บาท ดังกล่าวโดยตรง 3/2560 ลว. 18 ต.ค. 59

5 ซ้ือพานพุ่มดอกไม้แหง้ จ านวน 6 พุ่ม 1,500 1,500 ตกลงราคา ร้านดอกไม้ ร้านดอกไม้ 1,500 เปน็ผู้ขายสินค้า บันทึกตกลงซ้ือขาย เลขที่
1,500 บาท ดังกล่าวโดยตรง 4/2560 ลว. 18 ต.ค. 59

6 ซ้ือเคร่ืองทองน้อย จ านวน 1 ชุด 1,300 1,300 ตกลงราคา ร้านฮุ่นเพยีว ร้านฮุ่นเพยีว 1,300 เปน็ผู้ขายสินค้า บันทึกตกลงซ้ือขาย เลขที่
1,300 บาท ดังกล่าวโดยตรง 5/2560 ลว. 19 ต.ค. 59

7 ซ้ือผ้าผูกร้ิว สีด า จ านวน 180 หลา 4,500 4,500 ตกลงราคา ร้านนิวไทยเสรี ร้านนิวไทยเสรี 4,500 เปน็ผู้ขายสินค้า บันทึกตกลงซ้ือขาย เลขที่
4,500 บาท ดังกล่าวโดยตรง 6/2560 ลว. 20 ต.ค. 59

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชมุ  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

วันที ่ 3  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 3 รายการ 1,480 1,480 ตกลงราคา ร้านดอกค าใต้การไฟฟา้ ร้านดอกค าใต้การไฟฟา้ 1,480 เปน็ผู้ขายสินค้า บันทึกตกลงซ้ือขาย เลขที่
1,480 บาท ดังกล่าวโดยตรง 7/2560 ลว. 28 ต.ค. 59

9 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ส าเนา จ านวน 1 เคร่ือง 3,800 3,800 ตกลงราคา หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วิส หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วิส 3,000 เปน็ผู้มอีาชีพใหบ้ริการ บนัทึกตกลงการจ้าง เลขที่
(ส าเนาเอกสาร 20,000 แผ่น/เดือน) เดือน ตุลาคม 59 3,000 บาท เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1/2560 ลว. 3 ต.ค. 59

10 จา้งเหมาท างานช่างไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2559 6,000 6,000 ตกลงราคา นายปริญญา วรรณโสภา นายปริญญา วรรณโสภา 6,000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง บนัทึกตกลงการจ้าง เลขที่
6,000 บาท ดังกล่าวโดยตรง 2/2560 ลว. 3 ต.ค. 59

11 จ้างท าป้าย (อะคริลิค) ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ 3,300 3,300 ตกลงราคา ร้านนายปร้ินต้ิงอแนด์แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านนายปร้ินต้ิงอแนด์แอดเวอร์ไทซ่ิง 3,300 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง บนัทึกตกลงการจ้าง เลขที่
พระเจ้าอยูห่วั ร.9 ขนาด 1.00 x 2.40 ม. จ านวน 1 ปา้ย 3,300 บาท ดังกล่าวโดยตรง 3/2560 ลว. 21 ต.ค. 59

12 จ้างท าพวงมาลา วนัปยิมหาราช 1 พวง 1,000 1,000 ตกลงราคา ร้านณรงค์ดอกไม้สด ร้านณรงค์ดอกไม้สด 1,000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง บนัทึกตกลงการจ้าง เลขที่
1,000 บาท ดังกล่าวโดยตรง 4/2560 ลว. 21 ต.ค. 59

13 จ้างเหมาท าข้าวกล่อง, อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 3,900 3,900 ตกลงราคา นางวรีาญา กันจินะ นางวรีาญา กันจินะ 3,900 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง บนัทึกตกลงการจ้าง เลขที่
จ านวน 60 คน 3,900 บาท ดังกล่าวโดยตรง 5/2560 ลว. 21 ต.ค. 59

14 จ้างเหมาเคร่ืองจักรกล ขนย้ายและปรับเกล่ีย 12,000 12,000 ตกลงราคา นายธณพล ไชยมงล นายธณพล ไชยมงค 12,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างาน บนัทึกตกลงการจ้าง เลขที่
กากยาง จ านวน 100 ลบ.ม. (คิว) 12,000 บาท ดังกล่าวและเสนอราคา 6/2560 ลว. 21 ต.ค. 59

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 จ้างเหมาเคร่ืองจักรกล ขนย้ายและปรับเกล่ีย 50,000 50,000 ตกลงราคา นายวฒิุพงษ ์ไชยวฒิุ นายวฒิุพงษ ์ไชยวฒิุ 50,000 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท างาน บนัทึกตกลงการจ้าง เลขที่
หนิคลุก จ านวน 567 ลบ.ม. (คิว) 50,000 บาท ดังกล่าวและเสนอราคา 7/2560 ลว. 31 ต.ค. 59

ไม่เกินวงเงินงบประมาณ

16 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง 473,400 473,400 ตกลงราคา หจก. เอส.ดับเบลิยู.ดี.กอ่สร้าง หจก. เอส.ดับเบลิยู.ดี.กอ่สร้าง 472,000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจา้ง เลขที่ 1/2560
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร จ านวน 6 สาย 472,000 บาท ดังกล่าวโดยตรง และ ลว. 17 ต.ค. 59

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ที่ต้ังไว้

17 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวถนนลูกรัง 497,500 497,500 ตกลงราคา หจก. เอส.ดับเบลิยู.ดี.กอ่สร้าง หจก. เอส.ดับเบลิยู.ดี.กอ่สร้าง 496,000 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจา้ง เลขที่ 2/2560
สายสันเก๊าตุ้ม หมู่ที่ 4 496,000 บาท ดังกล่าวโดยตรง และ ลว. 25 ต.ค. 59

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน

ที่ต้ังไว้
1,072,240 1,072,240 1,068,540 

รวมเงิน 2,144,480 2,144,480 2,137,080 
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