
ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

จะซ้ือจะจ้ำง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จดัซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงฯ ส ำหรับรถส่วนกลำง 3,260.00 3,260.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 3,260.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2562
งำนบริหำรงำนทั่วไป 3,260 บำท และใหเ้ครดิตแก่หน่วยงำน ลว. 1 ต.ค. 2561

2 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงฯ ส ำหรับครุภณัฑ์อืน่ๆ 5,660.00 5,660.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 5,660.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2562
งำนรักษำควำมสงบภำยใน 5,560 บำท และใหเ้ครดิตแก่หน่วยงำน ลว. 1 ต.ค. 2561

3 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 6,868.52 6,869.52 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกัด 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 เลขที่ 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 ธันวำคม พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชมุ  อ ำเภอดอกค ำใต ้ จังหวัดพะเยำ

วันที ่ 8   เดอืน  มกรำคม  พ.ศ. 2562
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ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

จะซ้ือจะจ้ำง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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.พะเยำซัพพลำยเซอร์วสิ หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส 2,500.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 6/2562
แบบไม่รวมกระดำษ 2,500 บำท ลว. 1 ต.ค. 2561

10 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้ 4 รำยกำร 11,663.00 11,663.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่ต  ำกำรไฟฟำ้ ร้ำนแม่ต  ำกำรไฟฟำ้ 11,663.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 13/2562
11,663 บำท ลว. 13 ธ.ค. 2561

11 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำ แบบสะพำยไหล่ 19,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำน ำไพศำล หจก.พะเยำน ำไพศำล 18,000.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 14/2562
2 เคร่ือง 18,000 บำท ลว. 14 ธ.ค. 2561

12 จัดซ้ือผ้ำท ำธง 35 เมตร 980.00 980.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนผ้ำดอกค ำใต้ ร้ำนผ้ำดอกค ำใต้ 980.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที ่15/2562

 (โครงกำรปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ) 980 บำท ลว. 17 ธ.ค. 2561

13 จัดซ้ือวสัดุตำมโครงกำรปอ้งกันและ 1,400.00 1,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อิ่มวสัดุก่อสร้ำง หจก.อิ่มวสัดุก่อสร้ำง 1,400.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 16/2562
ลดอุบติัเหตุ จ ำนวน 4 รำยกำร 1,400 บำท ลว. 17 ธ.ค. 2561

14 จดัซ้ือน้้ามันดีเซล 40 ลิตร และน้้ามันเบนซิน 1,463.00 1,463.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ซัสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 1,463.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 17/2562
10 ลิตร (พน่หมอกควนั) 1,463 บำท ลว. 17 ธ.ค. 2561

15 จัดซ้ือถ่ำนไฟฉำย D 24 ก้อน และ 545.70 545.70 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่ต  ำกำรไฟฟำ้ ร้ำนแม่ต  ำกำรไฟฟำ้ 545.70 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 18/2562
ปล๊ักเสียบสำมตำ ขำแบน 10 อัน 545.70 บำท ลว. 17 ธ.ค. 2561
(โครงกำรปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ)
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ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

หนา้ที ่2/3



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

จะซ้ือจะจ้ำง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 จัดซ้ือกระดำษพมิพเ์อกสำร 20 รีม (สป.) 2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำซัพพลำยฯ หจก.พะเยำซัพพลำยฯ 2,200.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 19/2562
2,200 บำท ลว. 20 ธ.ค. 2561

17 จัดจ้ำงเหมำซ่อมรถหน้ำตักหลังขุด 9,750.00 9,750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งจรัสเอ็นจิเนียร่ิง ร้ำนรุ่งจรัสเอ็นจิเนียร่ิง 9,750.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 12/2562
(ตค 5411 พะเยำ) 9,750 บำท ลว. 12 ธ.ค. 2561

18 จัดจ้ำงเหมำตรวจเช็คและเปล่ียนถ่ำย 430.00 430.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสมอเตอร์ ร้ำนเอสมอเตอร์ 430.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 13/2562
น้ ำมันเคร่ืองรถจักรยำนยนต์ (กลม 528) 430 บำท ลว. 12 ธ.ค. 2561

19 จดัจำ้งท ำป้ำย (ไวนิล) ประชำสัมพันธ์เพื่อ 4,380.00 4,380.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง ร้ำนนำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง 4,380.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 14/2562

รณรงค์กำรช ำระภำษ ีป ี2562 4,380 บำท ลว. 14 ธ.ค. 2561
5 รำยกำร

20 จัดจ้ำงท ำตรำยำง ชื่อ - ต ำแหน่ง 3 อัน 910.00 910.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีทเูอ ร้ำนดีทเูอ 910.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 15/2562
910 บำท ลว. 14 ธ.ค. 2561

21 จัดจ้างท้าปา้ย (ไวนิล) โครงการปอ้งกัน 720.00 720.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง ร้ำนนำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง 720.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 16/2562
และลดอุบติัเหตุฯ ขนำด 1 x 3 / 2ปำ้ย 720 บำท ลว 14 ธ.ค. 2561

22 จดัจำ้งซ่อมแซมไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ 700.00 700.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  สมจิตร นำยคมสันต์  สมจิตร 700.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 17/2562
จ ำนวน 2 จุด 700 บำท ลว. 17 ธ.ค. 2561

23 จัดจ้ำงซ่อมเคร่ืองรับส่งวิทยุส่ือสำร 8 เคร่ือง 7,100.00 7,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฉตัรชยัอเิล็กทรอนิกส์ส่ือสำร (พะเยำ ) ร้ำนฉัตรชัยอเิล็กทรอนิกส์ส่ือสำร (พะเยำ ) 7,100.00 รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 18/2562
7,100 บำท ลว 19 ธ.ค. 2561

117,530.22 116,529.70 
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ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

หนา้ที ่3/3


