
ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

จะซ้ือจะจำ้ง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส ำหรับรถส่วนกลำง 4,080.00 4,080.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 4,080.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2562
งำนบริหำรงำนทั่วไป 4,080 บำท และให้เครดิตแกห่น่วยงำน ลว. 1 ต.ค. 2561

2 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส ำหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 7,660.00 7,660.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 7,660.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2562
งำนรักษำควำมสงบภำยใน 7,660 บำท และให้เครดิตแกห่น่วยงำน ลว. 1 ต.ค. 2561

3 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 1,375.22 1,375.22 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกดั บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกดั 1,375.00 เปน็บริษทัที่ได้รับมอบ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 4/2562
ภำคเรียนที่ 2/2561 1,375 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 ใบส่ังจำ้ง 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 เมษำยน พ.ศ. 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชมุ  อ ำเภอดอกค ำใต ้ จังหวัดพะเยำ

วันที ่7 เดอืน  พฤษภำคม พ.ศ. 2562
ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

หนา้ที ่1/4



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

จะซ้ือจะจำ้ง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9 จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิติังำนผู้ช่วยพสัดุ 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงธดิำพร   กำเบำ นำงธดิำพร  กำเบำ 8,000.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 21/2562

และทะเบยีนทรัพย์สิน 8,000 บำท ลว. 28 ธ.ค. 2561

10 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

11 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 375.06 375.06 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกดั บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกดั 375.00 เปน็บริษทัที่ได้รับมอบ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 36/2562
ภำคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติม) 375 บำท อ ำนำจจำก อสค. ลว. 28 ก.พ. 2562

12 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส ำหรับงำนปอ้งกันและ 15,459.00 15,459.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำทเทเลอร์ ร้ำนนำทเทเลอร์ 15,450.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2562
บรรเทำสำธำรณภยั จ ำนวน 4 รำยกำร 15,450 บำท ลว. 9 เม.ย. 2562

13 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้ จ ำนวน 4 รำยกำร ส ำหรับ 5,328.60 5,328.60 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่ต  ำกำรไฟฟำ้ ร้ำนแม่ต  ำกำรไฟฟำ้ 5,328.60 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2562
ใช้งำนในจุดบริกำรประชำชนช่วงเทศกำล 5,328.60 บำท ลว. 10 เม.ย. 2562

14 จดัซ้ิออุปกรณ์เวชภัณฑ์ยำ จ ำนวน 9 รำยกำร  4,185.00 4,185.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทอดเกียรติเภสัช ร้ำนเทอดเกียรติเภสัช 4,185.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2562
4,185 บำท ลว. 10 เม.ย. 2562

15 จัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้ จ ำนวน 4 รำยกำร 1,855.00 1,855.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลองถม-บำ้นหม้อ ร้ำนคลองถม-บำ้นหม้อ 1,855.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2562
1,855 บำท ลว. 23 เม.ย. 2562

16 จัดซ้ือกระเบื้องมุงหลังคำ กรณีเร่งด่วน 1,668.00 1,668.00 เฉพำะเจำะจง หจก. น้ ำทองวสัดุ หจก. น้ ำทองวสัดุ 1,668.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/2562
1,668 บำท ลว. 26 เม.ย. 2562

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

หนา้ที ่2/4



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

จะซ้ือจะจำ้ง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

17 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพื่อใช้ในกจิกรรม เนือ่งใน 8,685.00 8,685.00 เฉพำะเจำะจง หจก. โรงพมิพเ์จิรญอักษร หจก. โรงพมิพเ์จิรญอักษร 8,685.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2562
โอกำสพระรำชพธิีบรมรำชำภเิษก พ.ศ. 2562 8,685 บำท ลว. 29 เม.ย. 2562
จ ำนวน 3 รำยกำร

18 จัดจ้ำงส ำรวจและจัดท ำแผนที่ภำษี 80,000.00 80,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวรวฒิุ ถูกใจ นำยวรวฒิุ ถูกใจ 80,000.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 40/2562
จ ำนวน 1 งำน 80,000 บำท ลว. 1 เม.ย. 2562

19 ซ่อมอดุรอยต่อตามยาวถนน คสล. ขนาด 43,900.00 43,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยบณัฑิต ทพิย์ประสงค์ นำยบณัฑิต ทพิย์ประสงค์ 40,850.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 41/2562
กวำ้งเฉล่ีย 0.10 เมตร ยำว 1,050 เมตร หรือ 40 ,850 บำท ลว. 2 เม.ย. 2562
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 150 เมตร โดยกำรใช้วิธี 
Tack Coat และใช้วัสดุ Premix Levelling
จ ำนวน 1 งำน

20 จัดจ้ำงซ่อมแซมไฟฟำ้ส่องสวำ่งสำธำรณะ 1,050.00 1,050.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  สมจิตร นำยคมสันต์  สมจิตร 1,050.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 42/2562
จ ำนวน 3 จุด 1,050 บำท ลว. 5 เม.ย. 2562

21 จัดจ้างท าปา้ย (ไวนิล) โครงการปอ้งกันและ 2,280.00 2,280.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง ร้ำนนำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง 2,280.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 43/2562

ลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาล จ านวน 5  ปา้ย 2,280 บำท ลว. 5 เม.ย. 2562

22 จัดจ้างท าป้าย (ไวนิล) โครงการรณรงค์ 820.00 820.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง ร้ำนนำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง 820.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 44/2562
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติด ป ี2562 820 บำท ลว. 18 เม.ย. 2562
ขนำด 2 เมตร x 3 เมตร จ ำนวน 1 ปำ้ย

23 จัดจ้ำงซ่อมแซมไฟฟำ้ส่องสวำ่งสำธำรณะ 350.00 350.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  สมจิตร นำยคมสันต์  สมจิตร 350.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 45/2562
จ ำนวน 1 จุด 350 บำท ลว. 24 เม.ย. 2562

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

หนา้ที ่3/4



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

จะซ้ือจะจำ้ง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 จ้ดจ้ำงพมิพ ์(ไวนิล) พระบรมฉำยำลักษณ์ 1,960.00 1,960.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนครนิวส์อิงค์เจ็ท ร้ำนนครนิวส์อิงค์เจ็ท 1,960.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 46/2562
ในหลวงรัชกำลที่ 10 ขนำด 123 x 245 ซม. 1,960 บำท ลว. 26 เม.ย. 2562
จ ำนวน 1 องค์

25 จดัจำ้งโครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. 167,000.00 162,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ชัยกิจก่อสร้ำง หจก. ชัยกิจก่อสร้ำง 161,500.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง เลขที่
และขุดร่องระบำยน้ ำ บำ้นทุ่งหลวงพฒันำ 161,500 บำท และรำคำกลำงำนกอ่สร้ำง 1/2562 ลว. 25 เม.ย. 2562

หมู่ที่ 6 ซอย 3 จ ำนวน 1 งำน

26 จัดจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. 400,000.00 400,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ชัยกิจก่อสร้ำง หจก. ชัยกิจก่อสร้ำง 399,500.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง เลขที่

พร้อมเสริมผนังรำงระบำยน้ ำ หมู่ที่ 3 399,500 บำท และรำคำกลำงำนกอ่สร้ำง 2/2562 ลว. 30 เม.ย. 2562

ซอยบญุเจริญ จ ำนวน 1 งำน

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี ่9 ซอย 14 162,000.00 161,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ชัยกิจก่อสร้ำง หจก. ชัยกิจก่อสร้ำง 160,500.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง เลขที่

บำ้นสันปำ่หมำกใต้ จ ำนวน 1 งำน 160,500 บำท และรำคำกลำงำนกอ่สร้ำง 3/2562 ลว. 30 เม.ย. 2562

950,530.88 939,971.60 

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่

หนา้ที ่4/4


