
สขร.1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถส่วนกลาง 5,170.00 5,170.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) / บ. ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) / 5,170.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่1/2561

งานบริหารงานทั่วไป เดือน ธนัวาคม 2560 5,170 บาท ใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน) / บ. ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 1,200.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่2/2561

งานรักษาความสงบฯ เดือน ธนัวาคม 2560 1,200 บาท ใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 2 ต.ค. 60

3 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 17 รายการ 5,113.00 5,113.00 เฉพาะเจาะจง ร้านระย้าเคร่ืองครัว / ร้านระย้าเคร่ืองครัว / 5,113.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่12/2561

5,113 บาท ลว. 4 ธ.ค. 60

4 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ 730 730.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ / 730.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่1/2561

5,170 บาท ลว. 3 ต.ค. 60

5 ซ้ือน้ าด่ืมสะอาด จ านวน 50 ถัง และ 9 ลัง 1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ์ หว่งนา / นายเอกลักษณ์ หว่งนา / 1,160.00 ใช้เกณฑ์ราคาและ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 14.1/2561

1,160 บาท เปน็ผู้ขายรายเดิม ลว. 14 ธ.ค. 60

6 ซ้ือวสัดุไฟฟา้จ านวน 2 รายการ ตามโครงการ 876.85 876.85 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ต  าการไฟฟา้ / ร้านแม่ต  าการไฟฟา้ / 876.85 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังซ้ือ เลขที ่15/2561

ลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ 876.85 บาท ลว. 27 ธ.ค. 60

1 จ้างท าตรายาง จ านวน 13 รายการ รวม 22 หน่วย 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีทเูอ / ร้านดีทเูอ / 4,950.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 16/2561

4,950 บาท ลว. 1 ธ.ค. 60

2 จ้างซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสวา่งสาธารณะ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ สมจิตร / นายคมสันต์ สมจิตร / 3,900.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 17/2561

ในเขตพื้นที่ อบต.ดอนศรีชุม จ านวน 13 จุด 3,900 บาท ลว. 1 ธ.ค. 60

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนศรชีุม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

วันที่  10  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
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3 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ งานป้องกนัฯ 2,720.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพคีอมพวิดเตอร์ / ร้านเอสพคีอมพวิดเตอร์ / 2,720.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 18/2561

เปล่ียนเมนบอร์ด BIOS และ RAM จาก DDR2 เปน็ DDR 3 2,720 บาท ลว. 7 ธ.ค. 60

4 จ้างเหมาเปล่ียนกระจก/L รถหน้าตัก-หลังขุด 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งจรัสเอ็นจิเนียร่ิง / ร้านรุ่งจรัสเอ็นจิเนียร่ิง / 17,500.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 19/2561

17,500 บาท ลว. 15 ธ.ค. 60

5 จ้างท าปา้ย(ไวนิล) โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ร่านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง / ร่านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง / 390.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 20/2561

การใหบ้ริการประชาชน ขนาด 1.00 x 3.00 ม. จ านวน 1 ปา้ย 390 บาท ลว. 25 ธ.ค. 60

6 จ้างท าป้าย(ไวนิล)โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ร่านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง / ร่านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง / 390.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 22/2561

บนท้องถนนฯ ขนาด 1.00 x 3.00 ม. จ านวน 1 ป้าย 390 บาท ลว. 26 ธ.ค. 60

7 จ้างเหมาตัดเย็บธงเตือนอันตราย ขนาด 70 x 100 ซม. 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้าดอกค าใต้ / ร้านผ้าดอกค าใต้ / 900.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 23/2561

จ านวน 30 ผืน 900 บาท ลว. 26 ธ.ค. 60

8 จัดท าป้าย(ไวนิล) โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 2,610.00 2,610.00 เฉพาะเจาะจง ร่านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง / ร่านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง / 2,610.00 ใช้เกณฑ์ราคา ใบส่ังจ้าง เลขที่ 24/2561

เพื่อรณรงค์การช าระภาษ ีประจ าป ีพ.ศ. 2561 2,610 บาท ลว. 28 ธ.ค. 60
จ านวน 4 รายการ รวม 8 หน่วย

9 จ้างเหมาอัดสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา พรมเสน / นายสุริยา พรมเสน / 1,000.00 เปน็ผู้มอีาชีพรับจ้างท างาน ใบส่ังจ้าง เลขที่ 25/2561

การช าระภาษ ีความยาว 4 นาที 1,000 บาท ดังกล่าวโดยตรง ลว. 28 ธ.ค. 60
รวมเงนิ 48,609.85 48,609.85 48,609.85 
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