
สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถส่วนกลาง 3,140.00 3,140.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 3,140.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2561
งานบริหารงานทัว่ไป เดือน กุมภาพันธ ์2561 3,140 บาท ใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 8,200.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2561
งานรักษาความสงบฯ เดือน กมุภาพันธ ์2561 8,200 บาท ใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

3 ธงประจ าศูนย์ อปพร. อบต.ดอนศรีชุม 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาทเทเลอร์ ร้านนาทเทเลอร์ 6,000.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 24/2561
และคันธง จ านวน 1 ชุด 6,000 บาท ลว. 2 ก.พ. 61

4 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส าหรับงานปอ้งกันฯ 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาน าไพศาล หจก. พะเยาน าไพศาล 2,450.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 25/2561

จ านวน 3 รายการ 2,450 บาท ลว. 2 ก.พ. 61

5 โต๊ะประชมุ ขนาดไมน่้อยกวา่ 2,000 x 1,000 x 750 มม. 23,400.00 23,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอนันฑเมศย ์/ 23,400 บาท ร้านอนันฑเมศย์ 23,400.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 26/2561

ขาเหล็ก หนา้ไมบ้เุมลามนีหรือวัสดุพื้นเรียบอื่น ร้าน K-mart /24,000 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 5 ก.พ. 61
จ านวน 3 ตัว

6 ซ้ือน้ าด่ืมสะอาด จ านวน 50 ถัง และ 7 ลัง 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ์ หว่งนา นายเอกลักษณ์ หว่งนา 1,080.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 27/2561

1,160 บาท เปน็ผู้ขายรายเดิม ลว.5 ก.พ. 61

7 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 24 รายการ 4,638.00 4,638.00 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าทองวสัดุ หจก. น้ าทองวสัดุ 4,638.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 28/2561
4,638 บาท ลว. 26 ก.พ. 61

1 จ้างท าป้าย (ไวนิล)โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไข 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีทเูอ / ร้านดีทเูอ / 5,000.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 34/2561
ปัญหาหมอกควนัและไฟป่าขนาด 2.00 x 3.00 เมตร จ านวน 7 ป้าย 5,000 บาท ลว. 2 ก.พ. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนศรชีุม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

วันที่  7  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2561

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
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2 จ้างท า (ไวนลิ) พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ขนาด 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนครนิวส์อิงค์เจ็ท / ร้านนครนิวส์อิงค์เจ็ท / 1,900.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 35/2561
122.50 x 245.00 ซม. พร้อมขงึติดกบักรอบเดิม 1,900 บาท ลว. 6 ก.พ. 61

3 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาและระบบ 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอสดับเบิลย.ูดี.ก่อสร้าง หจก. เอสดับเบิลย.ูดี.ก่อสร้าง 24,500.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 36/2561
ปั๊มน้ าในที่ท าการ อบต.ดอนศรีชุม จ านวน 1 งาน 24,500 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 23 ก.พ. 61

4 จ้างซ่อมบ ารุงและเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 1,835.00 1,835.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสมอเตอร์ / ร้านเอสมอเตอร์ / 1,835.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 37/2561
รถจักรยานยนต์ กลม 528 1,835 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 23 ก.พ. 61

5 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ ในเขต 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ สมจิตร / นายคมสันต์ สมจิตร / 3,300.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 38/2561
พื้นที่ อบต. ดอนศรีชุม จ านวน 11 จุด 3,300 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 23 ก.พ 61

6 จา้งเหมาประกอบอาหารรับรองผู้เขา้ร่วมประชุม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฤทธไิกร เครือบญุ / นายฤทธไิกร เครือบญุ / 3,000.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 39/2561
สภาทอ้งถิ่น จ านวน 40 คน 3,000 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 26 ก.พ. 61

1 จ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณที่ท าการ 37,600.00 37,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ดับเบลิยู.ดี.กอ่สร้าง / หจก. เอส.ดับเบลิยู.ดี.กอ่สร้าง / 37,600.00 เปน็ผู้มอีาชพีรับจา้งดังกล่าว สัญญาจา้งกอ่สร้าง เลขที่
อบต.ดอนศรีชุม จ านวน 1 งาน 37,600 บาท โดยตรงและเสนอราคา 1/2561 ลว. 22 ก.พ. 61

ไม่เกินวงเงินที่ต้ังไว้

2 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมราวสะพานกนัตก 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ดับเบลิยู.ดี.กอ่สร้าง / หจก. เอส.ดับเบลิยู.ดี.กอ่สร้าง / 51,000.00 เปน็ผู้มอีาชพีรับจา้งดังกล่าว สัญญาจา้งกอ่สร้าง เลขที่
หมู่ที ่8 บ้านสันป่าหมากเหนือ จ านวน 1 งาน 51,000 บาท โดยตรงและเสนอราคา 2/2561 ลว. 22 ก.พ. 61

ไม่เกินวงเงินที่ต้ังไว้

3 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 5,190,100.00 4,977,000.00 e-bidding 1. บริษัท เชียงใหม่ทวผีลคอนสตรัคชั่น หจก. ธนะชัย แอสโซซิเอท 3,380,000.00 เปน็ผู้มอีาชพีรับจา้งดังกล่าว สัญญาจา้งกอ่สร้าง เลขที่
รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น พย.ถ.45-001 สายบา้นทุ่ง 3,600,000 บาท โดยตรงและเสนอราคา 3/2561 ลว. 27 ก.พ. 61
 - บา้นทุง่หลวง หมูท่ี ่4 – 6 ต าบลดอนศรีชมุ กวา้ง 2. หจก.สินทวเีคหะกิจ / ไม่เกินวงเงินที่ต้ังไว้
4.50 เมตร ยาว 2,210 เมตร หนา 0.05 เมตร จ านวน 1 งาน 4,890,000 บาท

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

2/3



สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
3. หจก. รัตนานุพชัร /
3,700,000 บาท
4. หจก. ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995 /

3,860,000 บาท
5. หจก. ธนะชัย แอสโซซิเอท /

3,380,000 บาท

4 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บา้นทุ่ง 270,000.00 263,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ดับเบิลยู.ดี.กอ่สร้าง หจก. เอส.ดับเบิลยู.ดี.กอ่สร้าง 262,500.00 เปน็ผู้มอีาชพีรับจา้งดังกล่าว สัญญาจา้งกอ่สร้าง เลขที่
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 262,500 บาท โดยตรงและเสนอราคา 4/2561 ลว. 28 ก.พ. 61

หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 5.60 ตร.ม. จ านวน 1งาน ไม่เกินวงเงินที่ต้ังไว้
รวมเงนิ 5,637,143.00 5,417,043.00 3,819,543.00 
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