
สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) / บ. ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) / 4,400.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2561
งานรักษาความสงบฯ เดือน พฤษภาคม 2561 4,400 บาท ให้เครดิตแกห่น่วยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

3 ถังน้ ายาเคมีดับเพลิงชนิดสารสะอาด บรรจุ 15 ปอนด์/ถัง 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาเคมีภณัฑ์ / ร้านรัตนาเคมีภณัฑ์ / 18,000.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่84/2561
จ านวน 4 ถงั และ น้ ายาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ 18,000 บาท ลว. 11 ก.ย. 61
เติม 15 ปอนด์/ถัง จ านวน 8 ถัง

4 ซ้ือหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาส) 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟร์ิส โฟร์ ประดับยนต์ / ร้านเฟร์ิส โฟร์ ประดับยนต์ / 36,000.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่85/2561
พร้อมติดต้ัง และติดฟล์ิมกรองแสง ทบึ 80% 36,000 บาท ลว. 11 ก.ย. 61

5 ซ้ือวสัดุตามโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ าใส 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าทองวสัดุ หจก. น้ าทองวสัดุ 690.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่86/2561
ไร้ผักตบชวา จ านวน 3 รายการ 690 บาท ลว. 11 ก.ย. 61

6 ซ้ือโต๊ะหมูบ่ชูา ท าด้วยไม้สัก  มีโต๊ะหมูบ่ชูา 9 ตัว 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพทุธวงศ์ / ร้านพทุธวงศ์ / 8,500.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่87/2561
ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ จ านวน 1 ชุด 8,500 บาท ลว. 11 ก.ย. 61

7 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพิมพ์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / 4,200.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่88/2561
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง 4,200 บาท ลว. 11 ก.ย. 61

8 ซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 34,000.00 28,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / 28,200.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่89/2561
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง 28,200 บาท ลว. 14 ก.ย. 61

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

วันที ่ 1  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2561
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8 ซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ ขนาดเส้น 10,400.00 13,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / 10,100.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่89/2561
ทแยงมุม 120 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง 10,100 บาท ลว. 14 ก.ย. 61

9 ซ้อครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอนันฑเมศย์ / ร้านอนันฑเมศย์ / 35,950.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่90/2561
1. โต๊ะประชุมแบบตรง จ านวน 1 ตัว  35,950 บาท ลว. 17 ก.ย. 61
2. โต๊ะพบัอเนกประสงค์ จ านวน 15 ตัว
3. โต๊ะคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 ตัว

10 ซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จ านวน 1 หลัง 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอนันฑเมศย์ / ร้านอนันฑเมศย์ / 5,500.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่91/2561
5,500 บาท ลว. 17 ก.ย. 61

11 ซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวลิด์ิวชิั่น / ร้านเวลิด์ิวชิั่น / 22,000.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่92/2561
ส าหรับติดต้ังภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา 20,000 บาท ลว. 17 ก.ย. 61
ความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมติดต้ังเดินสาย

12 ซ้ือผ้าม่านกันแสง พร้อมติดต้ัง จ านวน 12 จุด 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมปติิผ้าม่าน / ร้านสมปติิผ้าม่าน / 50,000.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่93/2561
50,000 บาท ลว. 17 ก.ย. 61

13 ซ้ือชุดรับแขก แบบชุดใหญ่ 1 ชุด และชุดเล็ก 2 ชุด 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. พรหมนิมิตร คอมเพล็กซ์ / บ. พรหมนิมิตร คอมเพล็กซ์ / 54,000.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่94/2561
54,000 บาท ลว. 18 ก.ย. 61

14 ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 12V/9Amp. 3,040.00 3,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวลิด์ิวชิั่น / ร้านเวลิด์ิวชิั่น / 3,040.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่95/2561
จ านวน 2 กอ้น และ ขนาด 12V 7Amp จ านวน 1 กอ้น 3,040 บาท ลว. 19 ก.ย. 61

15 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 7 รายการ 5,310.00 5,310.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / 5,310.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่97/2561
5,310 บาท ลว. 19 ก.ย. 61

16 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร/งานพมิพอ์ื่น ตามโครงการ 6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / 6,150.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่98/2561
ปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 6,150 บาท ลว. 19 ก.ย. 61
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สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

17 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 6 รายการ 6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ต  าการไฟฟา้ / ร้านแม่ต  าการไฟฟา้ / 6,150.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่99/2561
6,150 บาท ลว. 21 ก.ย. 61

18 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง (ชดุผจญเพลิง จ านวน 2 ชดุ) 138,000.00 138,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สายอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภยั / ร้านแม่สายอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภยั / 138,000.00 ใช้เกณฑ์ราคา สัญญาซ้ือขายเลขที ่1/2561

130,000 บาท ลว. 11 ก.ย. 61

1 จ้างส ารวจข้อมูลและประเมินผลความพงึพอใจ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยพะเยา / มหาวทิยาลัยพะเยา / 10,000.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 87/2561

ของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม 10,000 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 5 ก.ย. 61

2 ซ่อมแซมผิวถนนหนิคลุก เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ดับเบิลญู.ด๊. ก่อสร้าง / หจก. เอส.ดับเบิลญู.ด๊. ก่อสร้าง / 80,000.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 88/2561

ถนนสายเลียบล าเหมืองแก่เสาร์ และถนนสาย 80,000 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 6 ก.ย. 61
สันปา่หมากใต้ ซอย 14 จ านวน 1 งาน

3 จ้างงานซ่อมแซมผิวถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ดับเบิลญู.ด๊. ก่อสร้าง / หจก. เอส.ดับเบิลญู.ด๊. ก่อสร้าง / 7,400.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 89/2561

ถนนสายร่องสะเด็ด ฝ่ังตะวนัออก 7,400 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 6 ก.ย. 61

5 จ้างซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ สมจิตร / นายคมสันต์ สมจิตร / 600.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 90/2561

ในเขตพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม จ านวน 2 จุด 600 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 12 ก.ย. 61

6 จา้งเหมาซ่อมแซมชดุหัวเผา รถยนต์เลขทะเบียน กข 8341 4,864.22 4,864.22 เฉพาะเจาะจง บ. มาสด้าสินธานี จ ากัด / บ. มาสด้าสินธานี จ ากัด / 4,864.22 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 91/2561

4,864.22 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 19 ก.ย. 61

7 จ้างงานซ่อมแซมผิวถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. น้ าทองก่อสร้าง (2016) / หจก. น้ าทองก่อสร้าง (2016) / 28,000.00 เปน็ผู้มีอาชีพรับจ้าง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 92/256
 ถนนสายสันเก๊าตุ้ม หมู่ที่ 4 บา้นทุ่ง พกิัดที่ 28,000 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 26 ก.ย. 61
X608615.08 Y2120109.72

8 จ้างซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ สมจิตร / นายคมสันต์ สมจิตร / 15,000.00 เปน็ผู้มอีาชีพรับจ้าง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 93/2561

บ้านทุง่หลวง จ านวน 25 จุดและติดต้ังเดินสายส่งกระแส 15,000 บาท ดังกล่าวโดยตรง       ลว. 26 ก.ย. 61

ไฟฟ้า (สายดับ) ซอยขา้งการไฟฟ้าดอกค าใต้ จ านวน 3 ชว่งเสา
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1 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตร 57,200.00 57,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ดับเบิลญู.ด๊. ก่อสร้าง / หจก. เอส.ดับเบิลญู.ด๊. ก่อสร้าง / 57,100.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่
ถนนสายประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 3 บา้นคลองประปา 57,100 บาท โดยตรงและเสนอราคา 16/2561 ลว. 11 ก.ย.61

ไม่เกินวงเงินที่ต้ังไว้

2 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ดับเบิลญู.ด๊. ก่อสร้าง / หจก. เอส.ดับเบิลญู.ด๊. ก่อสร้าง / 199,500.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่
หมู่ที่ 4 บา้นทุ่ง ถนนสายสันเก๊าเกลือ และ 199,500 บาท โดยตรงและเสนอราคา 17/2561 ลว. 11 ก.ย.61
ถนนสายสันเก๊าตุ้ม ไม่เกินวงเงินที่ต้ังไว้

3 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตร 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ดับเบิลญู.ด๊. ก่อสร้าง / หจก. เอส.ดับเบิลญู.ด๊. ก่อสร้าง / 34,300.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่
ถนนสายร่องชุม หมู่ที่ 4 บา้นทุ่ง 43,400 บาท โดยตรงและเสนอราคา 18/2561 ลว. 11 ก.ย.61

ไม่เกินวงเงินที่ต้ังไว้

9 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังเข้าสู่พืน้ทีก่ารเกษตร 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ดับเบิลญู.ด๊. ก่อสร้าง / หจก. เอส.ดับเบิลญู.ด๊. ก่อสร้าง / 49,900.00 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่
ถนนสายร่องลึก หมู่ที่ 6 บา้นทุ่งหลวง 49,900 บาท โดยตรงและเสนอราคา 19/2561 ลว. 11 ก.ย.61

ไม่เกินวงเงินที่ต้ังไว้

รวมเงนิ 948,144.22 945,044.22 927,994.22 

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
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