
สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
1 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถส่วนกลาง 3,410.00 3,410.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) / บ.ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) / 3,410.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2561

งานบริหารงานทั่วไป เดือน ตุลาคม 2560 3,410 บาท ให้เครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) / บ.ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) / 3,400.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2561
งานรักษาความสงบฯ เดือน ตุลาคม 2560 3,400 บาท ให้เครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

3 ซ้ือผ้าผูกร้ิว สีขาว 65 หลา สีด า 180 หลา 8,575.00 8,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทพ / ร้านพรเทพ / 8,575.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 3/2561
8,575 บาท ลว. 11 ต.ค. 60

4 ซ้ือเก้าอี้อเนกประสงค์ บนุวม ขาเหล็ก 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน K mart / 22,000 บาท ร้านลัดดาพนัธุ ์/ 21,600.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 4/2561

จ านวน 40 ตัว ร้านลัดดาพนัธุ์ / 21,600 บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 17 ต.ค. 60
ร้านพงศ์พมิล / 22,000 บาท

5 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 30 รีม และ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วิส / 4,800.00 ใช้เกณฑ์ราคา และ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 5/2561

ตลับหมึกเคร่ืองโทรสาร 1 กล่อง 4,800 บาท เปน็ผู้ขายรายเดิม ลว. 17 ต.ค. 60

6 ซ้ือกล้าดอกดาวเรือง จ านวน 100 ต้น 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. มาลี แรกข้าว / น.ส. มาลี แรกข้าว / 2,000.00 เป็นผู้ขายที่ได้รับมอบ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 6/2561

บา้นทุ่งหลวงพฒันา 2,000 บาท อ านาจจาก อสค. ลว. 17 ต.ค. 60

7 ซ้ือกล่องบรรจุดอกไม้จันทน์ จ านวน 1 โหล 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกค าใต้ศึกษาภัณฑ์ / ร้านดอกค าใต้ศึกษาภัณฑ์ / 600.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 7/2561

600 บาท ลว. 17 ต.ค. 60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในรอบเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชมุ  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

วันที ่ 8   เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
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สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
1 จ้างท าป้าย (ไวนิล) ประชาสัมพันธพ์ืน้ทีก่่อสร้าง 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง / ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง / 260.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 5/2561

ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จ านวน 2 ป้าย 260 บาท ลว. 9 ต.ค. 60

2 จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี ้สีขาว จ านวน 100 ผืน 12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไนน์ไมเลส / ร้านไนน์ไมเลส / 12,900.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 6/2561
12,900 บาท ลว. 13 ต.ค. 60

3 จา้งท าปา้ย (ไวนลิ) ประชาสัมพนัธง์านราชพธิถีวาย 386.00 386.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง / ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง / 386.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 7/25614
ดอกไม้จันทน์ ขนาด 1.22 x 2.44 เมตร จ านวน 1 ป้าย 386 บาท ลว. 17 ต.ค. 60

4 เช่าเต็นทสี์ขาว จ านวน 2 หลัง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิัย  จ ารัส / นายวชิัย  จ ารัส / 2,000.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 8/2561
2,000 บาท ลว. 19 ต.ค. 60

5 จา้งท าพวงมาลาดอกไมส้ด+ธนบตัร จ านวน 1 พวง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วลัยพรรณ สกุลสมศรี / น.ส.วลัยพรรณ สกลุสมศรี / 1,000.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 9/2561
1,000 บาท ลว. 20 ต.ค. 60

รวมเงิน 61,331.00 60,931.00 
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