
สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถสํวนกลาง 5,140.00 5,140.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก ๎จ ากดั (มหาชน) / บ. ซัสโก ๎จ ากดั (มหาชน) / 5,140.00 ใช๎เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2561
งานบริหารงานทั่วไป เดือน พฤษภาคม 2561 5,140 บาท ให๎เครดิตแกหํนํวยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก ๎จ ากดั (มหาชน) / บ. ซัสโก ๎จ ากดั (มหาชน) / 6,700.00 ใช๎เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2561
งานรักษาความสงบฯ เดือน พฤษภาคม 2561 6,700 บาท ให๎เครดิตแกหํนํวยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

3 ซ้ือถังขยะพลาสติกสีแดง ขนาด 120 L. 11,985.00 11,985.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอนันฑเมศย์ / ร๎านอนันฑเมศย์ / 11,985.00 ใช๎เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่45/2561
มีล๎อเล่ือน จ านวน 6 ใบ 11,985 บาท ลว. 3 พ.ค. 61

4 ซ้ือตลับหมึกพมิพ ์(โทนเนอร์) HP 12A  5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / 5,400.00 ใช๎เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่46/2561
จ านวน 6 กลํอง (คลัง) 5,400 บาท ลว. 4 พ.ค. 61

5 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / 9,500.00 ใช๎เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่47/2561
(ชําง) 9,500 บาท ลว. 7 พ.ค. 61

6 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์สาธติ ตามโครงการบริหาร 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงพิมพ์เจริญอกัษร / หจก. โรงพิมพ์เจริญอกัษร / 1,550.00 ใช๎เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่48/2561
จัดการขยะ จ านวน 3 รายการ 1,550 บาท ลว. 7 พ.ค. 61

7 ซ้ือปุ๋ยคอก 10 กระสอบ ตามโครงการบริหาร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นงนุช ใจบญุ / น.ส. นงนุช ใจบญุ / 300.00 ใช๎เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่48.1/2561

จัดการขยะฯ 300 บาท ลว. 7 พ.ค. 61

8 ซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multi function แบบฉีดหมึก 7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / 7,600.00 ใช๎เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่49/2561
 (Inkjet) จ านวน  1 เคร่ือง 7,700 บาท ลว. 8 พ.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชมุ  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

วันที ่ 7  เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2561
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9 ซ้ือกระดาษถํายเอกสาร A4/70 แกรม 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / 3,300.00 ใช๎เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่50/2561
จ านวน 30 รีม (สป.) 3,300 บาท ลว. 8 พ.ค. 61

10 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน รร. บ๎านทุํงหลวง 7,772.00 7,772.00 เฉพาะเจาะจง บ. เชยีงใหมเํฟรชมลิค์ จ ากดั / บ. เชยีงใหมเํฟรชมลิค์ จ ากดั / 7,772.00 ใช๎เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่51/2561
7,772 บาท ลว. 11 พ.ค. 61

11 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 9 รายการ 3,488.20 3,488.20 เฉพาะเจาะจง ร๎านแมํต๋ าการไฟฟา้ / ร๎านแมํต๋ าการไฟฟา้ / 3,488.20 ใช๎เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่52/2561
3,488.20 บาท ลว. 11 พ.ค. 61

12 ซ้ือวสัดุอปกรณ์ ตามโครงการศูนย์การเรียนร๎ูฯ 4,882.00 4,882.00 เฉพาะเจาะจง ร๎นวนัเกษตร / 4,882 บาท ร๎นวนัเกษตร / 4,882 บาท 4,882.00 ใช๎เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่53/2561
จ านวน 20 รายการ ลว. 11 พ.ค. 61

13 ซ้ือวสัดุอปกรณ์ ตามโครงการศูนย์การเรียนร๎ูฯ 10,780.00 10,780.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสมพงษก์ารเกษตร / ร๎านสมพงษก์ารเกษตร / 7,600.00 ใช๎เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่54/2561
จ านวน 24 รายการ 10,780 บาท ลว. 11 พ.ค. 61

14 ซ้ือวสัดุอปกรณ์ ตามโครงการศูนย์การเรียนร๎ูฯ 8,055.00 8,055.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอุดมเนิสเซอร่ี สาขาพะเยา / ร๎านอุดมเนิสเซอร่ี สาขาพะเยา / 8,055.00 ใช๎เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่55/2561
จ านวน 19 รายการ 8,055 บาท ลว. 11 พ.ค. 61

15 ซ้ือปุ๋ยคอก ตามโครงการศูนย์การเรียนร๎ูฯ 1,125.00 1,125.00 เฉพาะเจาะจง นายจรวญ นามวงศ์ / นายจรวญ นามวงศ์ / 1,125.00 ใช๎เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่56/2561
1,125 บาท ลว. 11 พ.ค. 61

16 ซ้ือวสัดุงานบา๎นงานครัว จ านวน 19 รายการ 13,716.00 13,716.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พวีายเฮาทแ์วร์ซัพพลาย / หจก. พวีายเฮาทแ์วร์ซัพพลาย / 13,716.00 ใช๎เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่57/2561
13,716 บาท ลว. 23 พ.ค. 61

1 จ๎างเหมาป้ายอาคารหอประชุม ตัวอักษรท าจากวสัดุ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านนายปร้ินต้ิงแอนด์เวอร์ไทซ์ซ่ิง / ร๎านนายปร้ินต้ิงแอนด์เวอร์ไทซ์ซ่ิง / 16,000.00 เปน็ผ๎ูมีอาชีพรับจ๎าง ใบส่ังจ๎าง เลขที่ 50/2561

พลาสวดู ขนาดตัวอักษรสูง 30 ซม. ไมํรวมสระ พร๎อมติดต้ัง 16,000 บาท ดังกลําวโดยตรง       ลว. 1 พ.ค. 61

2 จ๎างเหมาท าป้าย (ไวนิล) โครงการบริหารจัดการขยะ 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านนายปร้ินต้ิงแอนด์เวอร์ไทซ์ซ่ิง / ร๎านนายปร้ินต้ิงแอนด์เวอร์ไทซ์ซ่ิง / 390.00 เปน็ผ๎ูมีอาชีพรับจ๎าง ใบส่ังจ๎าง เลขที ่ 51/2561

ในชุมชน ขนาด 1.00 เมตร x 3.00 เมตร จ านวน 1 ป้าย 390 บาท ดังกลําวโดยตรง       ลว. 4 พ.ค. 61
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3 จ๎างซํอมแซมไฟฟา้สํองสวาํงสาธารณะ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ เลิศภา / นายณรงค์ เลิศภา / 1,500.00 เปน็ผ๎ูมีอาชีพรับจ๎าง ใบส่ังจ๎าง เลขที่ 52/2561

ในเขตพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม จ านวน 5 จุด 1,500 บาท ดังกลําวโดยตรง       ลว. 4 พ.ค. 61

4 จา๎งเหมาท าอาหาร อาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม ตามโครงการ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรืองศิลป ์แสนพนัธ ์/ น.ส. เรืองศิลป ์แสนพนัธ ์/ 11,000.00 เปน็ผ๎ูมีอาชีพรับจ๎าง ใบส่ังจ๎าง เลขที่ 53/2561

บริหารจัดการขยะ ส าหรับผ๎ูเข๎ารํวมโครงการ จ านวน 110 คน 11,000 บาท ดังกลําวโดยตรง       ลว. 7 พ.ค. 61

5 จ๎างเหมาเปล่ียนถํายน้ ามันเคร่ืองและตรวจเช็ค 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเบสท ์ผ๎าเบรค-คลัช / ร๎านเบสท ์ผ๎าเบรค-คลัช / 3,000.00 เปน็ผ๎ูมีอาชีพรับจ๎าง ใบส่ังจ๎าง เลขที ่ 54/2561

รถสํวนกลาง เลขทะเบยีน บท 4735                 3,000 บาท ดังกลําวโดยตรง       ลว. 7 พ.ค. 61

6 จา๎งเหมาท าตรายาง จ านวน 14 รายการ รวม 15 หนวํย 4,620.00 4,620.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านดีทเูอ / 4,620 บาท ร๎านดีทเูอ / 4,620.00 เปน็ผ๎ูมีอาชีพรับจ๎าง ใบส่ังจ๎าง เลขที่ 55/2561

ดังกลําวโดยตรง ลว. 10 พ.ค. 61

7 จ๎างเหมาท าป้าย(โฟมบอร์ด) แผนผังแสดงขั้นตอนการ 2,690.00 2,690.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านดีทเูอ / 2,690 บาท ร๎านดีทเูอ / 2,690.00 เปน็ผ๎ูมีอาชีพรับจ๎าง ใบส่ังจ๎าง เลขที่ 56/2561

ปฏิบัติราชการ ขนาด 0.65x1.25 ม. และป้ายกระบวนงาน ดังกลําวโดยตรง ลว. 10 พ.ค. 61
ตามภารกจิของ อปท. 24 กระบวนงาน ขนาด 1.20x1.20 ม./ป้าย

8 จ๎างซํอมแซมไฟฟา้สํองสวํางสาธารณะ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ สมจิตร / นายคมสันต์ สมจิตร / 300.00 เปน็ผ๎ูมอีาชีพรับจ๎าง ใบส่ังจ๎าง เลขที่ 57/2561
ในเขตพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม จ านวน 1 จุด 300 บาท ดังกลําวโดยตรง       ลว. 10 พ.ค. 61

9 จ๎างเหมาตัดสต๊ิกเกอร์ จ านวน 1 งาน 3,510.00 3,510.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเบสท ์ผ๎าเบรค-คลัช / ร๎านเบสท ์ผ๎าเบรค-คลัช / 3,510.00 เปน็ผ๎ูมอีาชีพรับจ๎าง ใบส่ังจ๎าง เลขที่ 58/2561
3,000 บาท ดังกลําวโดยตรง       ลว. 10 พ.ค. 61

10 จ๎างท าป้าย(ไวนิล) โครงการศูนย์การเรียนร๎ูตามแนว 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านนายปร้ินต้ิงแอนด์เวอร์ไทซ์ซ่ิง / ร๎านนายปร้ินต้ิงแอนด์เวอร์ไทซ์ซ่ิง / 1,000.00 เปน็ผ๎ูมีอาชีพรับจ๎าง ใบส่ังจ๎าง เลขที ่ 59/2561

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร 1,000 บาท ดังกลําวโดยตรง ลว. 11 พ.ค. 61
จ านวน 1 ป้าย และขนาด 0.20 x 2.00 เมตร จ านวน 3 ป้าย

11 จา๎งท าอาหาร อาหารวาํงและเคร่ืองด่ืม ตามโครงการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เรืองศิลป ์แสนพนัธ ์/ น.ส. เรืองศิลป ์แสนพนัธ ์/ 18,000.00 เปน็ผ๎ูมีอาชีพรับจ๎าง ใบส่ังจ๎าง เลขที่ 60/2561

ศูนยก์ารเรียนร๎ูตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 18,000 บาท ดังกลําวโดยตรง ลว. 15 พ.ค. 61
ส าหรับผ๎ูรํวมโครงการ จ านวน 180 คน              
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12 จา๎งปรับปรุงระบบควบคุมไฟฟา้ภายในอาคารส านกังาน 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ เลิศภา / นายณรงค์ เลิศภา / 2,200.00 เปน็ผ๎ูมีอาชีพรับจ๎าง ใบส่ังจ๎าง เลขที่ 61/2561

และเดินสายไฟฟ้าติดต้ังพัดลม แบบติดผนังจ านวน 3 เคร่ือง 2,200 บาท ดังกลําวโดยตรง       ลว. 16 พ.ค. 61

13 จ๎างซํอมแซมไฟฟา้สํองสวาํงสาธารณะ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ สมจิตร / นายคมสันต์ สมจิตร / 1,500.00 เปน็ผ๎ูมีอาชีพรับจ๎าง ใบส่ังจ๎าง เลขที่ 62/2561

ในเขตพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม จ านวน 5 จุด 1,500 บาท ดังกลําวโดยตรง       ลว. 23 พ.ค. 61

14 จ๎างเหมาซํอมแซมล าโพงกลางแจ๎ง จ านวน 1 คํู 4,970.00 4,970.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านบา๎นล าโพง / ร๎านบา๎นล าโพง / 4,970.00 เปน็ผ๎ูมีอาชีพรับจ๎าง ใบส่ังจ๎าง เลขที่ 63/2561

4,970 บาท ดังกลําวโดยตรง       ลว. 23 พ.ค. 61

1 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต คสล. พร๎อมกํอสร๎าง 210,000.00 210,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ดับเบลิยู.ดี.กอํสร๎าง / หจก. เอส.ดับเบลิยู.ดี.กอํสร๎าง / 209,700.00 เป็นผ๎ูมีอาชีพรับจ๎างดังกลําว สัญญาจ๎างกํอสร๎าง เลขที่
รางระบายน้ าคสล.บา๎นรํองบวัลอย หมูํที่ 2 ซอย 1 209,700 บาท โดยตรงและเสนอราคา 7/2561 ลว. 9 พ.ค. 61

ไมํเกินวงเงินที่ต้ังไว๎

2 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า คสล.  ซอย 2 158,600.00 158,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ดับเบลิยู.ดี.กอํสร๎าง / หจก. เอส.ดับเบลิยู.ดี.กอํสร๎าง / 158,600.00 เป็นผ๎ูมีอาชีพรับจ๎างดังกลําว สัญญาจ๎างกํอสร๎าง เลขที่
หมํูที่ 2 บา๎นรํองบวัลอย                             158,600 บาท โดยตรงและเสนอราคา 8/2561 ลว. 9 พ.ค. 61

ไมํเกินวงเงินที่ต้ังไว๎

3 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังหรือหนิผุ  78,600.00 78,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ดับเบลิยู.ดี.กอํสร๎าง / หจก. เอส.ดับเบลิยู.ดี.กอํสร๎าง / 78,500.00 เป็นผ๎ูมีอาชีพรับจ๎างดังกลําว สัญญาจ๎างกํอสร๎าง เลขที่
ถนนสายทําขา๎ม หมูํที่ 6 บ๎านทุํงหลวง           78,500 บาท โดยตรงและเสนอราคา 9/2561 ลว. 10 พ.ค. 61

ไมเํกนิวงเงินที่ต้ังไว๎

4 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหนิคลุก 153,000.00 153,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าทองกํอสร๎าง (2016) / หจก. น้ าทองกํอสร๎าง (2016) / 153,000.00 เป็นผ๎ูมีอาชีพรับจ๎างดังกลําว สัญญาจ๎างกํอสร๎าง เลขที่
ถนนสายรวมใจ ซอย 3 หมูํที่ 4 (บา๎นทุํง) 153,000 บาท โดยตรงและเสนอราคา 10/2561 ลว. 10 พ.ค. 61

ไมํเกินวงเงินที่ต้ังไว๎

5 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าคสล. ซอย 5 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชัยกิจกํอสร๎าง / หจก. ชัยกิจกํอสร๎าง / 399,500.00 เป็นผ๎ูมีอาชีพรับจ๎างดังกลําว สัญญาจ๎างกํอสร๎าง เลขที่
หมูํ 6 บา๎นทุํงหลวงพฒันา 399,500 บาท โดยตรงและเสนอราคา 11/2561 ลว. 16 พ.ค. 61

ไมํเกินวงเงินที่ต้ังไว๎

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
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สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 โครงการปรับปรุง/ซํอมแซมทอํระบายน้ า คสล 86,900.00 86,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคธนเกียรติ / หจก. โชคธนเกียรติ / 86,500.00 เป็นผ๎ูมีอาชีพรับจ๎างดังกลําว สัญญาจ๎างกํอสร๎าง เลขที่
(แบบ 3 ชํองทาง) พิกดัที่ X 609334 Y 2117384 86,500 บาท โดยตรงและเสนอราคา 12/2561 ลว. 16 พ.ค. 61

(ล าเหมืองแกํเสาร์) ไมํเกินวงเงินที่ต้ังไว๎

7 โครงการปรับปรุง/ซํอมแซมทอํระบายน้ า คสล. 86,900.00 86,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคธนเกียรติ / หจก. โชคธนเกียรติ / 86,500.00 เป็นผ๎ูมีอาชีพรับจ๎างดังกลําว สัญญาจ๎างกํอสร๎าง เลขที่
(แบบ 3 ชอํงทาง) พิกดัที่ X609366 Y2117568 86,500 บาท โดยตรงและเสนอราคา 13/2561 ลว. 16 พ.ค. 61

(ล าเหมืองแกํเสาร์) ไมํเกินวงเงินที่ต้ังไว๎

8 โครงการปรับปรุง/ซํอมแซมทอํระบายน้ า คสล. 158,900.00 158,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคธนเกียรติ / หจก. โชคธนเกียรติ / 158,400.00 เป็นผ๎ูมีอาชีพรับจ๎างดังกลําว สัญญาจ๎างกํอสร๎าง เลขที่
(แบบ 4 ชอํงทาง) พิกดัที่ X608059 Y2118248 158,400 บาท โดยตรงและเสนอราคา 14/2561 ลว. 16 พ.ค. 61

(ล าเหมืองรํองสะเด็จ) ไมํเกินวงเงินที่ต้ังไว๎

9 โครงการกอํสร๎างพนงัปอ้งกนัตล่ิงพงัทลาย โดยการ 172,000.00 172,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แสวงโชคการโยธา / หจก. แสวงโชคการโยธา / 171,500.00 เป็นผ๎ูมีอาชีพรับจ๎างดังกลําว สัญญาจ๎างกํอสร๎าง เลขที่
วางกลํองเกเปี้ยน ระยะทางประมาณ 25.00 เมตร 171,500 บาท โดยตรงและเสนอราคา 15/2561 ลว. 23 พ.ค. 61

ตามแนวตล่ิงล าเหมืองรํองสะเด็ด หมูํที ่4 บ๎านทุงํ ไมํเกินวงเงินที่ต้ังไว๎

รวมเงนิ 1,676,973.20 1,676,973.20 1,670,993.20 
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