
ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื

จะซ้ือจะจำ้ง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส ำหรับรถส่วนกลำง 4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 4,000.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2562
งำนบริหำรงำนทั่วไป 4,000 บำท และใหเ้ครดิตแก่หน่วยงำน ลว. 1 ต.ค. 2561

2 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส ำหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 5,400.00 5,400.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 5,400.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2562
งำนรักษำควำมสงบภำยใน 5,400 บำท และใหเ้ครดิตแก่หน่วยงำน ลว. 1 ต.ค. 2561

3 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 18,422.12 18,422.12 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกดั บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกดั 18,420.00 เปน็บริษทัที่ได้รับมอบ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 4/2562
ภำคเรียนที่ 2/2561 18,420 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 เลขที ่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 ใบส่ังจ้ำง เลขที ่19/2562

ดับเพลิง นำยชภรัพล   ไชยปญัญำ 7,500 บำท ลว. 28 ธ.ค. 2561

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

วันที ่9 เดอืน  เมษำยน พ.ศ. 2562
ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

หนา้ที ่1/4



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื

จะซ้ือจะจำ้ง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิติังำนผู้ช่วยพสัดุ 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงธดิำพร   กำเบำ นำงธดิำพร  กำเบำ 8,000.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที ่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.พะเยำซัพพลำยเซอร์วสิ 2,500.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 6/2562
แบบไม่รวมกระดำษ 2,500 บำท ลว. 1 ต.ค. 2561

10 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 414.54 414.54 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกดั บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกดั 414.00 เปน็บริษทัที่ได้รับมอบ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 36/2562
ภำคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติม) 414 บำท อ ำนำจจำก อสค. ลว. 28 ก.พ. 2562

11 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 23 รำยกำร 12,388.00 12,388.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พีวำยเฮ้ำส์แวร์ซัพพลำย หจก. พีวำยเฮำส์แวร์ซัพพลำย 12,388.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 34/2562
12,388 บำท ลว. 4 มี.ค. 2562

12 จัดซ้ือตลับหมึก Brother LC3617 3 ตลับ 2,760.00 2,760.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วสิ หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วสิ 2,760.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 35/2562

และตลับหมึก Brother LC663 2 ตลับ 2,760 บำท ลว. 4 มี.ค. 2562

13 จัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 15 รำยกำร 4,978.00 4,978.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พีวำยเฮ้ำส์แวร์ซัพพลำย หจก.พีวำยเฮ้ำส์แวร์ซัพพลำย 4,978.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 37/2562

ส ำหรับ ศพด. จ ำนวน 2 ศูนย์ 4,978 บำท ลว. 20 มี.ค. 2562

14 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 900.00 900.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วสิ หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วสิ 900.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 38/2562
(คลัง) 900 บำท ลว. 20 มี.ค. 2562

15 จัดซ้ือกระดำษพมิพเ์อกสำร A4 ชนิด 2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วสิ หจก.พะเยำซัพพลำยเซอร์วสิ 2,200.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 39/2562
70 แกรม 20 รีม (สป.) 2,200 บำท ลว. 20 มี.ค. 2562

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

หนา้ที ่2/4



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื

จะซ้ือจะจำ้ง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 จัดซ้ือวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุน้ขบำ้ 21,570.00 21,570.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ยุพนิซัพพลำยแอนด์เคมเทค 2003 หจก.ยุพนิซัพพลำยแอนด์เคมเทค 2003 21,570.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 40/2562
พร้อมอุปกรณ์ 719 ชุด 21,570 บำท ลว. 22 มี.ค. 2562

17 จัดซ้ือพดัลมอุตสำหกรรม ขนำด 25 นิ้ว 10,500.00 10,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.พะเยำน ำไพศำล หจก.พะเยำน ำไพศำล 8,100.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 41/2562
แบบต้ังพื้น ทรงสูง จ ำนวน 3 เคร่ือง 8,100 บำท ลว. 25 มี.ค. 2562

18 จัดซ้ือเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง้ 5,600.00 5,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำเคมีภณัฑ์ ร้ำนรัตนำเคมีภณัฑ์ 5,600.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 42/2562
บรรจุ 20 ปอนด์/ถัง 8 ถัง (เติม) 5,600 บำท ลว. 26 มี.ค. 2562

19 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ ำนวน 20 รำยกำร 1,255.00 1,255.00 เฉพำะเจำะจง หจก. น้ ำทองวสัดุ หจก. น้ ำทองวสัดุ 1,255.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 43/2562
1,255 บำท ลว. 29 มี.ค. 2562

20 จัดซ้ือตลับเมตร (50 เมตร) จ ำนวน 2 ตลับ 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก. โรงพมิพเ์จริญอักษร หจก. โรงพมิพเ์จริญอักษร 1,500.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 44/2562
1,500 บำท ลว. 29 มี.ค. 2562

21 จัดจ้ำงซ่อมแซมไฟฟำ้ส่องสวำ่งสำธำรณะ 1,550.00 1,550.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  สมจิตร นำยคมสันต์  สมจิตร 1,550.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่35/2562

จ ำนวน 4 จุด 1,550 บำท ลว. 5 มี.ค. 2562

22 จัดจ้ำงท ำปำ้ย (ไวนิล) จิตอำสำพฒันำ 360.00 360.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง ร้ำนนำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง 360.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่36/2562

อ.ดอกค ำใต้ ขนำด 1 x 3 เมตร 360 บำท ลว. 6 มี.ค. 2562

23 จดัจา้งโครงการปรับปรุงท่อระบายน า้ คสล. 39,900.00 39,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุทศัน์  วงศ์ประสิทธิ์ นำยสุทศัน์ วงศ์ประสิทธิ์ 37,100.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่37/2562

(แบบ 2 ช่องทาง) ล้าเหมืองสันเก๊าตุ้ม 37,100 บำท และรำคำกลำงำนก่อสร้ำง ลว. 26 มี.ค. 2562

ตำมแบบแปลนและประมำณกำรของกองช่ำง

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

หนา้ที ่3/4



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอื

จะซ้ือจะจำ้ง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 จัดจ้ำงโครงกำรปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหนิ 38,000.00 38,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุทศัน์  วงศ์ประสิทธิ์ นำยสุทศัน์ วงศ์ประสิทธิ์ 35,200.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่38/2562
คลุกบ้ำนสันป่ำหมำกใต้ จ ำนวน 1 โครงกำร 35,200 บำท และรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ลว. 26 มี.ค. 2562

25 จัดจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน ้า คสล. 5,300.00 5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุทศัน์  วงศ์ประสิทธิ์ นำยสุทศัน์ วงศ์ประสิทธิ์ 4,700.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที ่39/2562

 ถนนสำยประชำสุขสันต์ เชื่อม ซอย 1 4,700 บำท และรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ลว. 26 มี.ค. 2562
ร่องบวัลอย และถนนสำยสันเก๊ำตุ้ม 

217,497.66 208,895.00 

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่

หนา้ที ่4/4


