
สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถส่วนกลาง 3,140.00 3,140.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) / บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 3,140.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่1/2561

งานบริหารงานทัว่ไป เดือน กรกฎาคม 2561 3,140 บาท ใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) / บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 7,200.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่2/2561

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

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน (สป) จ านวน 40 รายการ 12,140.00 12,140.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงพิมพ์เจริญอกัษร / หจก. โรงพิมพ์เจริญอกัษร / 12,140.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่74/2561

12,140 บาท ลว. 2 ก.ค. 61

4 ซ้ือรอก ขนาด 2 ตัน จ านวน 1 ชุด 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาน าไพศาล / หจก. พะเยาน าไพศาล / 7,000.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่75/2561

7,000 บาท ลว. 14 ส.ค. 61

5 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 9 รายการ 11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / 11,900.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่76/2561

11,900 บาท ลว. 10 ส.ค. 61

6 ซ้ือวสัดุส านักงาน (กค) จ านวน 36 รายการ 6,291.00 6,291.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงพิมพ์เจริญอกัษร / หจก. โรงพิมพ์เจริญอกัษร / 6,291.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่77/2561

6,291 บาท ลว. 10 ส.ค. 61

7 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร/งานพมิพอ์ื่น 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / 3,300.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่78/2561

ขนาด A4 /70 แกรม จ านวน 30 รีม (สป) 3,300 บาท ลว. 10 ส.ค. 61

8 ซ้ือกระเปา๋ยาพร้อมยาและเวชภณัฑ์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาทเทเลอร์ / ร้านนาทเทเลอร์ / 2,500.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่79/2561

จ านวน 20 รายการ จ านวน 1 ชุด 2,500 บาท ลว. 15 ส.ค. 61

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

วันที ่ 4  เดอืน  กันยายน พ.ศ. 2561

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
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9 ซ้ือชุดปฏบิัติงานการแพทยฉ์กุเฉนิ จ านวน 5 ชุด 14,050.00 14,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาทเทเลอร์ / ร้านนาทเทเลอร์ / 14,050.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่80/2561

ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน 2 ชุด 14,050 บาท ลว. 20 ส.ค. 61

1 จ้างซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ สมจิตร / นายคมสันต์ สมจิตร / 1,200.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 81/2561

ในเขตพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม จ านวน 4 จุด 1,200 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 15 ส.ค. 61

2 จา้งเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมูท่ี ่8 บ้านสันป่าหมากเหนือ 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มดีีไซน ์เอน็จิเนยีร่ิง / หจก. มดีีไซน ์เอน็จิเนยีร่ิง / 31,000.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 82/2561

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 10 ม. หนา 0.15 ม. 31,000 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 16 ส.ค. 61
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 40 ตร.ม. จ านวน 1 งาน

3 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ จ านวน 1 เคร่ือง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. น าไพศาลบริการ / หจก. น าไพศาลบริการ / 1,500.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 83/2561

1,500 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 10 ส.ค. 61

4 จ้างซ่อมแซมแผงไฟบังคับทาง จ านวน 2 แผง 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาทเทเลอร์ / ร้านนาทเทเลอร์ / 2,900.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 84/2561

2,900 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 15 ส.ค. 61

5 จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 13 รายการ รวม 18 หน่วย 4,690.00 4,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีทเูอ / ร้านดีทเูอ / 4,690.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 85/2561

4,690 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 24 ส.ค.61

6 จา้งท าป้าย(ไวนิล) โครงการประชารัฐร่วมใจ 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีทเูอ / ร้านดีทเูอ / 240.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 86/2561

พะเยาไร้ขยะเปียก ขนาด 2.00 x 1.00 ม. จ านวน 1 ป้าย 240 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 28 ส.ค. 61
รวมเงนิ 109,051.00 109,051.00 109,051.00 
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