
ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื

จะซ้ือจะจ้ำง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส ำหรับรถส่วนกลำง 4,850.00 4,850.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 4,850.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2562
งำนบริหำรงำนทั่วไป 4,850 บำท และใหเ้ครดิตแก่หน่วยงำน ลว. 1 ต.ค. 2561

2 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส ำหรับครุภัณฑ์อื่นๆ 1,880.00 1,880.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 1,880.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2562
งำนรักษำควำมสงบภำยใน 1,880 บำท และใหเ้ครดิตแก่หน่วยงำน ลว. 1 ต.ค. 2561

3 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 6,868.52 6,869.52 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกัด 6,868.00 เปน็บริษทัที่ได้รับมอบ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 4/2562
ภำคเรียนที่ 2/2561 6,868 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 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 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 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 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 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่3/2562

ดับเพลิง นำยศตวรรษ  บรัุศมี 7500 บำท ลว. 1 ต.ค. 2561

7 จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิติังำนพนักงำน 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยชภรัพล  ไชยปญัญำ นำยชภรัพล  ไชยปญัญำ 7,500.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 4/2562
ดับเพลิง นำยชภรัพล   ไชยปญัญำ 7,500 บำท ลว. 1 ต.ค. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ในรอบเดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชมุ  อ ำเภอดอกค ำใต ้ จังหวัดพะเยำ

วันที ่ 7   เดอืน  ธันวำคม  พ.ศ. 2561
ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

หนา้ที ่1/3



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื

จะซ้ือจะจ้ำง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

8 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานผู้ช่วยพสัดุ 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงธดิำพร   กำเบำ นำงธดิำพร  กำเบำ 8,000.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 5/2562
และทะเบยีนทรัพย์สิน 8,000 บำท ลว. 1 ต.ค. 2561

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

4 จัดซ้ือกระดำษพมิพเ์อกสำร 40 รีม 5,900.00 5,900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส 5,900.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 5/2562
หมึกเคร่ืองโทรสำร 1 ตลับ (สป.) 5,900 บำท ลว. 5 พ.ย. 2561

5 จัดซ้ือตลับหมึก Brother LC6317 BK 1,380.00 1,380.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส 1,380.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 6/2562
2 ตลับ 1,380 บำท ลว. 6 พ.ย. 2561

6 จัดซ้ือน้ ำด่ืมสะอำด ชนดิถัง บรรจุ 20 ลิตร 1,440.00 1,440.00 เฉพำะเจำะจง นำยเอกลักษณ์ หว่งนำ นำยเอกลักษณ์ หว่งนำ 1,440.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 7/2562
55 ถัง 1,440 บำท ลว. 6 พ.ย. 2561

7 จัดซ้ือกระดำษพมิพเ์อกสำร 30 รีม (คลัง) 3,300.00 3,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส 3,300.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 8/2562
3,300 บำท ลว. 19 พ.ย. 2561

8 ขัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กำร์ดจอ) (ช่ำง) 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส 2,500.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 9/2562
2,500 บำท ลว. 20 พ.ย. 2561

9 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 27 รำยกำร 8,033.00 8,033.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โรงพมิพเ์จริญอักษร หจก.โรงพมิพเ์จริญอักษร 8,033.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 10/2562
(สป.) 8,033 บำท ลว. 20 พ.ย. 2561

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

หนา้ที ่2/3



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื

จะซ้ือจะจ้ำง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

10 จัดซ้ือวัสดุส ำนกังำน จ ำนวน 16 รำยกำร 3,689.00 3,689.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โรงพมิพเ์จริญอักษร หจก.โรงพมิพเ์จริญอักษร 3,689.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 11/2562
(คลัง) 3,689 บำท ลว. 22 พ.ย. 2561

11 จัดซ้ือแบตเตอร่ีวทิยุ 2 ก้อน 2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฉัตรชัยอิเล็กทรอนกิส์ส่ือสำร (พะเยำ) ร้ำนฉัตรชัยอิเล็กทรอนกิส์ส่ือสำร (พะเยำ) 2,200.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 12/2562
2,200 บำท ลว. 23 พ.ย. 2561

12 จัดจ้ำงท ำปำ้ย (ไวนิล) เตือนถนนช ำรุด 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีทเูอ ร้ำนดีทเูอ 2,000.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 7/2562
ขนำด 1.2 x 2.4 เมตร พร้อมติดต้ัง 2 ปำ้ย 2,000 บำท ลว. 2 พ.ย. 2561

13 จัดจ้ำงซ่อมไฟฟำ้ส่องสวำ่งสำธำรณะ 1,750.00 1,750.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  สมจิตร นำยคมสันต์  สมจิตร 1,750.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 8/2562
จ ำนวน 12 จุด 1,1750 บำท ลว. 6 พ.ย. 2561

14 จัดจ้ำงท ำตรำยำงชื่อ-ต ำแหน่ง 2 อัน 480.00 480.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีทเูอ ร้ำนดีทเูอ 480.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่9/2562

(ส ำเนำ ผอ.ช่ำง+เลขำสภำ) 480 บำท ลว. 12 พ.ย. 2561

15 จัดจ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำซัพพลำย หจก.พะเยำซัพพลำย 9,500.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 10/2562
HP Pro3330MT (งำนปอ้งกัน) 9,500 บำท ลว. 21 พ.ย. 2561

16 จัดจ้ำงซ่อมไฟฟำ้ส่องสวำ่งสำธำรณะ 1,850.00 1,850.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  สมจิตร นำยคมสันต์  สมจิตร 1,850.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 11/2562
จ ำนวน 2 จุด 1,850 บำท ลว 26 พ.ย. 2561

98,120.52 98,120.00 

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

หนา้ที ่3/3


