
สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถส่วนกลาง 5,210.00 5,210.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 5,210.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่1/2561

งานบริหารงานทั่วไป เดือน มกราคม 2561 5,210 บาท ใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 4,860.00 4,860.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 4,860.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่2/2561
งานรักษาความสงบฯ เดือน มกราคม 2561 4,860 บาท ใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

3 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่และของขวญัของรางวลั 7,334.00 7,334.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปญัญา ยูนิต้ี หจก.ปญัญา ยูนิต้ี 7,334.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่16/2561

ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 14 รายการ 7,334 บาท ลว. 10 ม.ค. 61

4 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่และของขวญัของรางวลั 666 666.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพมิพเ์จริญอักษร หจก.โรงพมิพเ์จริญอักษร 666.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่17/2561

ตามโครงการวนัเด็กแห่งชาติ จ านวน 5 รายการ 666 บาท ลว. 12 ม.ค. 61

5 จัดซ้ือชุดไมโครโฟน (ไมค์ลอย) จ านวน 1 คู่ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลองถม-บา้นหม้อ ร้านคลองถม-บา้นหม้อ 4,900.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่18/2561

4,900 บาท ลว.12 ม.ค. 61

6 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ 85 แอมป ์(Ah) 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวภิาภรณ์อะไหล่ยนต์ ร้านวภิาภรณ์อะไหล่ยนต์ 2,900.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่19/2561

จ านวน 1 ลูก 2,900 บาท ลว.15 ม.ค. 61

7 ซ้ือตลับผงหมึก HP 85A จ านวน 8 กล่อง 7,840.00 7,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส 7,840.00 ใช้เกณฑ์ราคา และ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่20/2561

7,840 บาท เปน็ผู้ขายรายเดิม ลว. 17 ม.ค. 61

8 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4/70 แกรม 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส 4,400.00 ใช้เกณฑ์ราคา และ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่21/2561

จ านวน 40 รีม (สป) 4,400 บาท เปน็ผู้ขายรายเดิม ลว. 17 ม.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดอืน มกราคม พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชมุ  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

วันที ่ 9  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

1/2



สขร.1
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9 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 6 รายการ 5,542.60 5,542.60 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ต  าการไฟฟา้ ร้านแม่ต  าการไฟฟา้ 5,542.60 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่22/2561

5,542.60 บาท ลว. 26 ม.ค. 61

1 จา้งเหมารถแห ่ประชาสัมพนัธก์ารช าระภาษใีนเขต 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ ศรีชัย / นายสมเกียรติ ศรีชัย / 1,000.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 26/2561

พืน้ที ่อบต.ดอนศรีชุม จ านวน 1 คัน เป็นเวลา 2 วนั 1,000 บาท ลว. 5 ม.ค. 61

2 จ้างท าปา้ย(ไวนิล)โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง / ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง / 780.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 27/2561

ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร จ านวน 1 ปา้ย 780 บาท ลว. 9 ม.ค. 61

3 จา้งเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการวนัเด็ก 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีบวั ฟองกาว ี/ น.ส.ศรีบวั ฟองกาว ี/ 6,000.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 28/2561

แหง่ชาติ จ านวน 200 คน 6,000 บาท ลว. 12 ม.ค. 61

4 จา้งเหมารถบรรทุก/รถปรับเกล่ีย ในการขนยา้ย 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนาว ีวงศ์ประสิทธิ์ นายนาว ีวงศ์ประสิทธิ์ 19,500.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 29/2561

และปรับเกล่ียวัสดุกากยาง จ านวน 300 ลบ.ม. 19,500 บาท ลว. 17 ม.ค. 61

5 จ้างซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ สมจิตร / นายคมสันต์ สมจิตร / 1,300.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจา้ง เลขที่ 29.1/2561

2 จุด และย้ายจุดติดต้ัง จ านวน 1 จุด 1,300 บาท ลว. 17 ม.ค. 61

6 จ้างท าป้าย (ไวนิล) โครงการอาสาสมัครท้องถิน่ 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง / ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง / 1,560.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 30/2561

รักษ์โลก (อถล.) ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร จ านวน 4 ป้าย 1,560 บาท ลว. 24 ม.ค. 61

7 จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีทเูอ / ร้านดีทเูอ / 930.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 32/2561

930 บาท ลว. 17 ม.ค. 61

8 จ้างซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ จ านวน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ สมจิตร / นายคมสันต์ สมจิตร / 2,500.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 33/2561

2 จุด และติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่ม จ านวน 2 จุด 2,500 บาท ลว. 26 ม.ค. 61

รวมเงิน 77,222.60 77,222.60 77,222.60 
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