
สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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 เลขที ่1/2561

งานบริหารงานทั่วไป เดือน มิถนุายน 2561 4,070 บาท ใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) / บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 4,600.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่2/2561

งานรักษาความสงบฯ เดือน มิถนุายน 2561 4,600 บาท ใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

3 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม ตามโครงการอบรมคุณธรรม 1,065.00 1,065.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงพิมพ์เจริญอกัษร / หจก. โรงพิมพ์เจริญอกัษร / 1,065.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่58/2561

จริยธรรม จ านวน 4 รายการ 1,065 บาท ลว. 1 มิ.ย. 61

4 ซ้ืออะแดปเตอร์โน้ตบคุ จ านวน 1 อัน 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกค าใต้คอมพิวเตอร์ / ร้านดอกค าใต้คอมพิวเตอร์ / 450.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่59/2561
450 บาท ลว. 13 มิ.ย. 61

5 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4/ 70 แกรม 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / 2,200.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่60/2561

จ านวน 20 รีม 2,200 บาท ลว. 13 มิ.ย. 61

6 ซ้ือน้ าด่ืมสะอาด จ านวน 55 ถัง 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ์ หว่งนา / นายเอกลักษณ์ หว่งนา / 880.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่61/2561

880 บาท เปน็ผู้ขายรายเดิม ลว.13 มิ.ย. 61

7 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที ่1/2561 40,917.42 40,917.42 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด / บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด / 40,910.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่62/2561

(กรกฎาคม - กันยายน 2561) 40,910 บาท ลว. 18 มิ.ย. 61

8 ซ้ือเคร่ืองก าเนดิไฟฟา้ เคร่ืองเบนซิน 4 จังหวะ 30,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / 28,000.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่63/2561

ขนาด 5 kw. จ านวน 1 เคร่ือง 7,700 บาท ลว. 19 มิ.ย. 61

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

วันที ่ 9  เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561
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9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการคลองสวย น้ าใสฯ 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าทองวสัดุ / หจก. น้ าทองวสัดุ / 2,050.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่64/2561

จ านวน 2 รายการ 2.050 บาท ลว. 21 มิ.ย. 61

10 ซ้ือวสัดุอุปกร์ตามโครงการจัดท า/ทบทวน 1,625.00 1,625.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงพิมพ์เจริญอกัษร / หจก. โรงพิมพ์เจริญอกัษร / 1,625.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่66/2561

แผนพฒันาทอ้งถิ่น จ านวน 4 รายการ 1,625 บาท ลว. 27 มิ.ย. 61

1 จา้งเหมาท าป้าย(ไวนิล) โครงการอบรมคุณธรรม 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง/ ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง/ 360.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 64/2561

จริยธรรมฯ ขนาด 1.00x3.00 เมตร จ านวน 1 ปา้ย 360 บาท ลว. 1 มิ.ย. 61

2 จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 4 รายการ 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีทเูอ / ร้านดีทเูอ / 950.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 65/2561

950 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 8 มิ.ย. 61

3 จา้งท าป้าย(ไวนิล) โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีทเูอ / ร้านดีทเูอ / 360.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 66/2561

เฉลิมพระเกยีรติ “จติอาสา สร้างป่า รักษ์น้ า” 360 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 12 มิ.ย. 61
ขนาดกวา้ง 1.00 x 3.00 ม. จ านวน 1 ป้าย   

4 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและตรวจซ่อม 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท ์ผ้าเบรค-คลัช / ร้านดีทเูอ / 4,200.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 67/2561

ระบบส่งก าลัง รถยนต์ เลขทะเบียน กข 8341 4,200 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 13 มิ.ย. 61

5 จ้างเหมาท าป้าย (ไวนิล) โครงการประชารัฐร่วมใจ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีทเูอ / ร้านดีทเูอ / 360.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 68/2561

คลองสวยน้ าใส ไร้ผักตบชวา ประจ าปี 2561(ชว่งที่ 3) 360 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 18 มิ.ย. 61
ขนาดกว้าง 1.00 x 3.00 เมตร จ านวน 1 ปา้ย

6 จ้างท าป้าย(ไวนิล) โครงการจัดท า/ทบทวนแผน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง / ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง / 300.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 69/2561

พฒันาทอ้งถิน่ ขนาด 1.00x1.25 ม. จ านวน 1 ปา้ย 300 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 26 มิ.ย. 61

7 จ้างท าป้าย(ไวนิล) ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีทเูอ / ร้านดีทเูอ / 150.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 70/2561

4 ประการฯ ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร จ านวน 1 ปา้ย 150 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 21 ม.ิย. 61
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8 จ้างเหมาท าฝารางระบายน้ า คสล.ขนาดกวา้ง 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชัยกิจก่อสร้าง / หจก. ชัยกิจก่อสร้าง / 2,200.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 71/2561

0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 2,200 บาท ลว. 27 มิ.ย. 61
จ านวน 6 ฝา พร้อมซ่อมแซมขอบรางระบายน้ า

รวมเงนิ 96,737.42 94,737.42 94,730.00 
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