
สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถส่วนกลาง 5,070.00 5,070.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 5,070.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่1/2561

งานบริหารงานทั่วไป เดือน สิงหาคม 2561 3,140 บาท ใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 3,420.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่2/2561

งานรักษาความสงบฯ เดือน สิงหาคม 2561 7,200 บาท ใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

3 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4/70 แกรม 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ 3,300.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่67/2561

จ านวน 30 รีม (สป.) 3,300 บาท ลว. 2 ก.ค. 61

4 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4/70 แกรม 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ 2,200.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่68/2561

จ านวน 20 รีม (กค.) 2,200 บาท ลว. 20 ก.ค. 61

5 ซ้ือตลับผงหมึก HP 85A จ านวน 6 กล่อง 5,880.00 5,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ 5,880.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่69/2561

5,880 บาท ลว. 20 ก.ค. 61

6 ซ้ือผ้าผูกร้ิว 4 ม้วน ตามโครงการเนื่องในวัน 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพ ร้านพรเทพ 8,400.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่70/2561

เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.10 8,400 บาท ลว. 26 ก.ค. 61

7 ซ้ือวัสดุตามโครงการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12,275.00 12,275.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงพมิพเ์จริญอักษร หจก. โรงพมิพเ์จริญอักษร 12,275.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่71/2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ านวน 7 รายการ 12,275 บาท ลว. 18 มิ.ย. 61

8 ซ้ือตู้ยาสามัญประจ าบา้น ขนาดกลาง 785.00 785.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงพมิพเ์จริญอักษร หจก. โรงพมิพเ์จริญอักษร 785.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่72/2561

จ านวน 1 ตู้ 785 บาท ลว. 24 ก.ค. 61

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

วันที ่ 10 เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญา้แบบสะพายไหล่ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. น าไพศาลบริการ / หจก. น าไพศาลบริการ / 1,600.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 72/2561

1,600 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 3 ก.ค. 61

2 จ้างเหมาบริการดูแลเว็ปไซต์ของ อบต. ดอนศรีชุม 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BBT คอมแอนด์เน็ตเวร์ิค / ร้าน BBT คอมแอนด์เน็ตเวร์ิค / 6,000.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 73/2561

6,000 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 9 ก.ค. 61

3 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ เลขทะเบียน บท 4735 4,612.77 4,612.77 เฉพาะเจาะจง บ. มาสด้าสินธานี บ. มาสด้าสินธานี 4,612.77 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 74/2561

4,612.77 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 9 ก.ค. 61

4 จ้างซ่อมเปล่ียนสายไมค์ วิทยุส่ือสาร ICOM HM-152 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฉัตรชัยอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร / ร้านดีทเูอ / 1,200.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 75/2561

จ านวน 1 เคร่ือง 1,200 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 10 ก.ค. 61

5 จ้างท าปา้ย(ไวนิล) ประชาสัมพนัธ ์การคัดแยกขยะอันตราย 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีทเูอ / ร้านดีทเูอ / 3,000.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 76/2561

ขนาด 1.00 x 1.50 เมตร พร้อมติดโครงไม้ จ านวน 6 ป้าย 3,000 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 10 ก.ค. 61

6 จ้างซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ สมจิตร / นายคมสันต์ สมจิตร / 900.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 77/2561

ในเขตพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม จ านวน 3 จุด 900 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 20 ก.ค. 61

7 ล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศภายใน สนง . 4,850.00 4,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพชิัยกิจการแอร์ / ร้านพชิัยกิจการแอร์ / 4,850.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 78/2561

ที่ท าการ อบต.ดอนศรีชุม จ านวน 10 เคร่ือง 4,850 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 24 ก.ค. 61
รวมเงนิ 63,492.77 63,492.77 63,492.77 
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