
สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถส่วนกลาง 4,070.00 4,070.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) / บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 4,070.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2561
งานบริหารงานทั่วไป เดือน มีนาคม 2561 4,070 บาท ใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) / บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 5,600.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2561
งานรักษาความสงบฯ เดือน มีนาคม 2561 5,600 บาท ใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

3 ซ้ือจารบ ี# 3 บรรจุ 10 กิโลกรัม/ถัง 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาน าไพศาล / หจก. พะเยาน าไพศาล / 1,600.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 29/2561
จ านวน 2 ถัง 1,600 บาท ลว. 5 มี.ค. 61

4 ซ้ือวัคซีนโรคพษิสุนัขบา้พร้อมอุปกรณ์การฉีด 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนวพรเคมีภณัฑ์ / ร้านนวพรเคมีภณัฑ์ / 20,000.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 30/2561
ทะเบยีนสุนัข และเหรียญหอ้ยคอ จ านวน 800 ชุด 20,000 บาท ลว. 15 มี.ค. 61

5 ซ้ือพานพุ่มดอกกุหลาบ จ านวน 1 คู่ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ / ร้านดอกไม้ / 1,000.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 31/2561
เนื่องในวนัทอ้งถิ่นไทย 1,000 บาท ลว. 15 มี.ค. 61

6 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4/70แกรม 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส / หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส / 3,300.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 33/2561
จ านวน 30 รีม (คลัง) 3,300 บาท เปน็ผู้ขายรายเดิม ลว. 28 มี.ค. 61

6 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4/70แกรม 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส / หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส / 3,300.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 33/2561
จ านวน 30 รีม (คลัง) 3,300 บาท เปน็ผู้ขายรายเดิม ลว. 28 มี.ค. 61

7 ซ้ือแก๊สหุงต้มพร้อมสายแก๊สและวาล์ว  ตามโครงการ 2,060.00 2,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายวงศ์ นักปราชญ์ / ร้านนายวงศ์ นักปราชญ์ / 2,060.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 34/2561
ใหค้วามรู้ด้านการปอ้งกนัอคัคีภยัและระงับเหตุฯ 2,060 บาท ลว. 28 มี.ค. 61

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

วันที ่ 9  เดอืน  เมษายน  พ.ศ. 2561
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8 ซ้ือเคมดัีบเพลิงชนิดผงแห้ง จ านวน 15 ถงั (เติม) ตาม 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาเคมีภณัฑ์ / ร้านรัตนาเคมีภณัฑ์ / 10,500.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 35/2561
โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกนัอคัคีภยัและระงับเหตุฯ 10,500 บาท ลว. 28 มี.ค. 61

9 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ตามโครงการใหค้วามรู้ 573.00 573.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) / บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) / 573.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 36/2561
ด้านการปอ้งกันอัคคีภยัและระงับเหตุฯ 573 บาท ลว. 29 มี.ค. 61

1 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน ้าอเนกประสงค์ 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งจรัสเอ็นจิเนียร่ิง / ร้านรุ่งจรัสเอ็นจิเนียร่ิง / 8,600.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 40/2561
เลขทะเบยีน บท 6463 8,600 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 7 มี.ค. 61

2 จ้างซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ เลิศภา / นายณรงค์ เลิศภา / 600.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 41/2561
ในเขตพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม จ านวน 2 จุด 600 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 12 มี.ค. 61

3 จ้างท าปา้ย(ไวนิล) โครงการสัตวป์ลอดโรค 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์เวอร์ไทซ์ซ่ิง / ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์เวอร์ไทซ์ซ่ิง / 360.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 42/2561
คนปลอดภยัฯ ขนาด 1.00 x 3.00 ม. จ านวน 1 ป้าย 360 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 13 มีค 61

4 จา้งท าป้าย(ไวนิล)ตามโครงการเนื่องในวนัท้องถิ่นไทย 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์เวอร์ไทซ์ซ่ิง / ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์เวอร์ไทซ์ซ่ิง / 1,200.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 43/2561
ขนาด 1.50 x 2.00 ม. พร้อมขึงติดกรอบไม้ จ านวน 1 ปา้ย 1,200 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 25 มี.ค. 61

5 จา้งเหมาปรับปรุงระบบเคร่ืองคอมพวิเตอร์กองขา่ง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / 9,500.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 45/2561
9,500 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 23 มี.ค. 61

6 จ้างซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ เลิศภา / นายณรงค์ เลิศภา / 600.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 46/2561
ในเขตพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม จ านวน 2 จุด 600 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 27 มี.ค. 61

7 จา้งท าป้าย(ไวนิล) โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกนั 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีทเูอ / ร้านดีทเูอ / 360.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 44/2561
อคัคีภยั ขนาด 1.00 x 3.00 ม. จ านวน 1 ปา้ย 360 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 25 มี.ค. 61
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8 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก 1,452,000.00 1,452,000.00 e-bidding 1. บริษัท สุภาพนา จ ากดั / หจก.โชคธนเกียรติ / 978,000.00 เปน็ผู้มอีาชพีรับจา้งดังกล่าว สัญญาจ้างก่อสร้าง
รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น พย.ถ.45-002 996,000 บาท โดยตรงและเสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 5/2561 ลว. 13 มี.ค. 61

สายเลียบล าเหมืองร่องสะเด็จ บา้นทุ่ง เชือ่ม 2. หจก. พะเยาออมทอง /
บา้นทุ่งหลวง หมู่ที่ 4 - 6 ต าบลดอนศรีชุม 1,175,000 บาท 

3. หจก. ก่อทรัพย์ตระการตา /

1,400,000 บาท
4. หจก. ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995 /

1,099,000 บาท
5. หจก. เอส.ดับเบิลย.ูดี. กอ่สร้าง /

1,099,000 บาท
6. หจก. เอม็ที. 9 กอ่สร้าง  /

- 1,100,000 บาท - 
7. หจก. โชคธนเกียรติ /
978,000 บาท

9 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 119,800.00 119,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยกิจก่อสร้าง / หจก.ชัยกิจก่อสร้าง / 119,000.00 เปน็ผู้มอีาชพีรับจา้งดังกล่าว สัญญาจ้างก่อสร้าง
อบต.ดอนศรีชุม (รายละเอียดตามแบบรูป 119,000 บาท โดยตรงและเสนอราคา เลขที่ 6/2561 ลว. 14 มี.ค. 61

รายการ ของ อบต.ดอนศรีชุม) ไม่เกินวงเงินที่ต้ังไว้
รวมเงนิ 1,645,023.00 1,645,023.00 1,170,223.00 
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