
ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

จะซ้ือจะจ้ำง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส ำหรับรถส่วนกลำง 3,160.00 3,160.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 3,160.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2562
งำนบริหำรงำนทั่วไป 3,160 บำท และให้เครดิตแกห่น่วยงำน ลว. 1 ต.ค. 2561

2 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส ำหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 1,400.00 1,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 1,400.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2562
งำนรักษำควำมสงบภำยใน 1,400 บำท และให้เครดิตแกห่น่วยงำน ลว. 1 ต.ค. 2561

3 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 8,396.08 8,396.08 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกัด บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกัด 8,395.00 เปน็บริษทัที่ได้รับมอบ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 4/2562
ภำคเรียนที่ 2/2561 8,395 บำท อ ำนำจจำก อสค. ลว. 30 ต.ค. 2561

4 จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิติังำนพนักงำน 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล   วำฤทธิ์ นำยณัฐพล   วำฤทธิ์ 7,500.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 1/2562
ดับเพลิง (นำยณัฐพล  วำฤทธฺิ์) 7,500 บำท ลว. 1 ต.ค. 2561

5 จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิติังำนพนักงำน 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยศิริพงษ ์  วงศ์รักษำ นำยศิริพงษ ์  วงศ์รักษำ 7,500.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 2/2562
ดับเพลิง นำยศิริพงษ ์  วงศ์รักษำ 7,500 บำท ลว. 1 ต.ค. 2561

6 จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิติังำนพนักงำน 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยศตวรรษ   บรัุศมี นำยศตวรรษ   บรัุศมี 7,500.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 20/2562

ดับเพลิง นำยศตวรรษ  บรัุศมี 7500 บำท ลว. 28 ธ.ค. 2561

7 จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิติังำนพนักงำน 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยชภรัพล  ไชยปญัญำ นำยชภรัพล  ไชยปญัญำ 7,500.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 19/2562
ดับเพลิง นำยชภรัพล   ไชยปญัญำ 7,500 บำท ลว. 28 ธ.ค. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ในรอบเดอืน มกรำคม พ.ศ. 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชมุ  อ ำเภอดอกค ำใต ้ จังหวัดพะเยำ

วันที ่ 8   เดอืน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2562
ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

หนา้ที ่1/4



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

จะซ้ือจะจ้ำง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิติังำนผู้ช่วยพสัดุ 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงธดิำพร   กำเบำ นำงธดิำพร  กำเบำ 8,000.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 21/2562
และทะเบยีนทรัพย์สิน 8,000 บำท ลว. 28 ธ.ค. 2561

9 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ขำว-ด ำ 1 เคร่ือง 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วสิ หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส 2,500.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 6/2562
แบบไม่รวมกระดำษ 2,500 บำท ลว. 1 ต.ค. 2561

10 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 4,540.00 4,540.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วสิ หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส 4,540.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 20/2562
4,540 บำท ลว. 3 ม.ค. 2562

11 จัดซ้ือกล่องพลำสติกล้อเล่ือน+ฝำปดิ 1,674.00 1,674.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทเีอ็นทวีสัดุ ร้ำนทเีอ็นทวีสัดุ 1,674.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 21/2562
ขนำด 74 x 50 x 45 ซม. จ ำนวน 6 ใบ 1,674 บำท ลว. 9 ม.ค. 2562

12 จัดซ้ือวสัดุโครงกำรวนัเด็ก 14 รำยกำร 4,904.00 4,904.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกค ำใต้ศึกษำภณัฑ์ ร้ำนดอกค ำใต้ศึกษำภณัฑ์ 4,904.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่22/2562

4,904 บำท ลว. 10 ม.ค. 2562

13 จัดซ้ือวสัดุโครงกำรวนัเด็ก 9 รำยกำร 5,285.00 5,285.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สบำยซุปเปอร์ หจก.สบำยซุปเปอร์ 5,285.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 23/2562
5,285 บำท ลว. 10 ม.ค. 2562

14 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Ink Tank จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,300.00 4,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วสิ หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส 4,290.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 24/2562
(คลัง) 4,290 บำท ลว. 14 ม.ค. 2562

15 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับส ำนักงำน 16,000.00 16,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วสิ หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส 15,800.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 25/2562
Lenovo 19' จ ำนวน 1 เคร่ือง (สป.) 15,800 บำท ลว. 16 ม.ค. 2562

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

หนา้ที ่2/4



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

จะซ้ือจะจ้ำง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Ink Tank จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,300.00 4,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วสิ หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส 4,290.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 26/2562
(สป.) 4,290 บำท ลว. 16 ม.ค. 2562

17 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 8 รำยกำร 1,915.30 1,915.30 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่ต  ำกำรไฟฟำ้ ร้ำนแม่ต  ำกำรไฟฟำ้ 1,915.30 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 27/2562
1,915.30 บำท ลว. 22 ม.ค. 2562

18 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 35 รำยกำร (ช่ำง) 5,934.00 5,934.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โรงพมิพเ์จริญอักษร หจก.โรงพมิพเ์จริญอักษร 5,934.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 28/2562
5,934 บำท ลว. 29 ม.ค. 2562

19 จัดซ้ือยำงรถยนต์ 215/70/R15 จ ำนวน 4 เส้น 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แม่ต  ำกำรยำง หจก. แม๋ต  ำกำรยำง 10,000.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 29/2562
(กข 8341) 10,000 บำท ลว. 30 ม.ค. 2562

20 จัดจ้ำงท ำปำ้ย (ไวนลิ) ประชำสัมพนัธ์กจิกรรม 480.00 480.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง ร้ำนนำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง 480.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 22/2562
 Kick Off รณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ขนำด 480 บำท ลว. 8 ม.ค. 2562
 1 x 2 เมตร 2 ปำ้ย

21 จัดจ้ำงซ่อมแซมไฟฟำ้ส่องสวำ่งสำธำรณะ 2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  สมจิตร นำยคมสันต์  สมจิตร 2,200.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 23/2562
จ ำนวน 3 จุด 2,200 บำท ลว. 10 ม.ค. 2562

22 จัดจ้ำงเหมำซ่อมแซมล ำโพง จ ำนวน 2 ตัว 3,160.00 3,160.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพล เร่งก ำเหนิด นำยสมพล  เร่งก ำเหนิด 3,160.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 24/2562
และซ่อมแซมระบบเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 3,160 บำท ลว.10 ม.ค. 2562

23 จัดจ้ำงซ่อมแซมไฟฟำ้ส่องสวำ่งสำธำรณะ 700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  สมจิตร นำยคมสันต์  สมจิตร 700.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 25/2562
จ ำนวน 2 จุด 700 บำท ลว.21 ม.ค. 2562

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

หนา้ที ่3/4



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

จะซ้ือจะจ้ำง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 จัดจ้ำงติดต้ังสำยส่งกระแสไฟฟำ้ส่องสวำ่ง 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  สมจิตร นำยคมสันต์  สมจิตร 3,000.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 26/2562
สำธำรณะ และติดต้ังตู้กันฝน ควบคุม 3,000 บำท ลว. 25 ม.ค. 2562
ระบบไฟฟำ้ จ ำนวน 2 งำน

25 จดัจำ้งซ่อมบ ำรุงเปล่ียนน้ ำมนัเคร่ืองรถส่วนกลำง 8,473.33 8,473.33 เฉพำะเจำะจง บ. มำสด้ำสินธำนี (สำขำพะเยำ) บ. มำสด้ำสินธำนี (สำขำพะเยำ) 8,473.33 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 27/2562
กข 8341 8,473.00 บำท ลว. 29 ม.ค. 2562

26 จัดจ้ำงซ่อมแซมไฟฟำ้ส่องสวำ่งสำธำรณะ 1,750.00 1,750.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  สมจิตร นำยคมสันต์  สมจิตร 1,750.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 28/2562
และ ภำยใน ศพด.บำ้นทุ่งหลวงพฒันำ ลว.31 ม.ค. 2562

132,071.71 131,850.63 

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
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