
ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

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 และให้เครดิตแกห่น่วยงำน ลว. 1 ต.ค. 2561

2 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส ำหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 6,660.00 6,660.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 6,660.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2562
งำนรักษำควำมสงบภำยใน 6,660 บำท และให้เครดิตแกห่น่วยงำน ลว. 1 ต.ค. 2561

3 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 651.42 651.42 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกดั บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกดั 650.00 เปน็บริษทัที่ได้รับมอบ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 4/2562
ภำคเรียนที่ 2/2561 650 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 ในรอบเดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนศรีชมุ  อ ำเภอดอกค ำใต ้ จังหวัดพะเยำ

วันที ่7 เดอืน  มถุินำยน 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 177.66 177.66 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกดั บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกดั 177.00 เปน็บริษทัที่ได้รับมอบ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 36/2562
ภำคเรียนที่ 2/2561 (เพิ่มเติม) 177 บำท อ ำนำจจำก อสค. ลว. 28 ก.พ. 2562

13 จัดซ้ือดอกดำวเรือง จ ำนวน 80 ต้น 800.00 800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมเนิสเซอร่ี (สำขำพะเยำ) ร้ำนอุดมเนิสเซอร่ี (สำขำพะเยำ) 800.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 51/2562
800 บำท ลว. 3 พ.ค. 2562

14 จัดซ้ือผ้ำผูกร้ิวสีเหลือง จ ำนวน 104 หลำ 2,080.00 2,080.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิวไทยเสรี ร้ำนนิวไทยเสรี 5,328.60 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 52/2562
2,080 บำท ลว. 3 พ.ค. 2562

15 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 10 รำยกำร  1,128.00 1,128.00 เฉพำะเจำะจง หจก. โรงพมิพเ์จริญอักษร หจก. โรงพมิพเ์จริญอักษร 4,185.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 53/2562
(สป.) 4,185 บำท ลว. 8 พ.ค. 2562

16 จัดซ้ือกระดำษพิมพ์เอกสำร A4 ชนิด 70 แกรม  3,300.00 3,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก. พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส หจก. พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส 4,185.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 54/2562
จ ำนวน 30 รีม (สป.) 3,300 บำท ลว. 8 พ.ค. 2562

17 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 4,692.16 4,692.16 เฉพำะเจำะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกดั บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ำกดั 4,691.00 เปน็บริษทัที่ได้รับมอบ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 55/2562
ภำคเรียนที่ 1/2562 4,691 บำท อ ำนำจจำก อสค. ลว. 15 พ.ค. 2562

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง

หนา้ที ่2/4



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

จะซ้ือจะจำ้ง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

18 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300.00 4,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก. พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส หจก. พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส 4,250.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 56/2562
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,250 บำท และรำคำกลำง ลว. 16 พ.ค. 2562

19 จัดซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์ ส ำหรับสำธติกำรอบรม 12,550.00 12,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตนำเคมีภณัฑ์ ร้ำนรัตนำเคมีภณัฑ์ 12,540.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 57/2562
โครงกำรใหค้วำมรู้และฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน 12,540 บำท ลว. 21 พ.ค. 2562
อคัคีภยัฯ ประจ ำป ี2562 จ ำนวน 4 รำยกำร

20 จัดซ้ือชุดปฏบิติังำนพเิศษด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน  16,000.00 16,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำทเทเลอร์ ร้ำนนำทเทเลอร์ 16,000.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 60/2562
จ ำนวน 8 ชุด 16,000 บำท ลว. 21 พ.ค. 2562

21 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง ส ำหรับใช้สำธติตำม 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) บ.ซัสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 300.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 61/2562
โครงกำรใหค้วำมรู้และฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน 300 บำท ลว. 21 พ.ค. 2562
อัคคีภยัฯ ประจ ำป ี2562

22 จัดซ้ือปำกกำลูกล่ืน สีน้ ำเงิน จ ำนวน 50 ด้ำม 250.00 250.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ดอกค ำใต้ศึกษำภณัฑ์ หจก.ดอกค ำใต้ศึกษำภณัฑ์ 250.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 62/2562
250 บำท ลว. 21 พ.ค. 2562

23 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร 6,700.00 6,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก. พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส หจก. พะเยำซัพพลำยเซอร์วิส 6,700.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 63/2562
6,700 บำท ลว. 27 พ.ค. 2562

24 จดัจำ้งท ำป้ำย (ไวนิล) ถวำยพระพรชยัมงคล 720.00 720.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง ร้ำนนำยปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง 720.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 47/2562
ขนำด 1.2 x 2.5 เมตร จ ำนวน 2 ปำ้ย 720 บำท ลว. 2 พ.ค. 2562

25 จัดจ้ำงซ่อมแซมไฟฟำ้ส่องสวำ่งสำธำรณะ 3,350.00 3,350.00 เฉพำะเจำะจง นำยคมสันต์  สมจิตร นำยคมสันต์  สมจิตร 3,350.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 48/2562
จ ำนวน 2 จุดและติดต้ังเพื่มเติม 1 จุด 3,350 บำท ลว. 8 พ.ค. 2562

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่

หนา้ที ่3/4



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงนิที่ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

จะซ้ือจะจำ้ง หรอืจ้ำง และ รำคำที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

26 จัดจ้ำงปะยำงรถหน้ำตักหลังขุด (ตค 5411) 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง อู่ช่ำงกล้ำ อู่ช่ำงกล้ำ 500.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 51/2562
จ ำนวน 1 จุด 500 บำท ลว. 27 พ.ค. 2562

27 จัดจ้ำงโครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 195,000.00 193,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ก.กฤต ก่อสร้ำง หจก. ก.กฤต ก่อสร้ำง 192,500.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง เลขที่
บำ้นร่องบวัลอย หมู่ที่ 2 ถนนบญุญำลังกำ และ 192,500 บำท และรำคำกลำงำนกอ่สร้ำง 4/2562 ลว. 2 พ.ค. 2562
โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ ค.ส.ล.บ้ำนร่องบัวลอย 

หมู่ที่ 2 ซอย 2 ร่องบวัลอย จ ำนวน 1 งำน

27 จัดจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล.200,000.00 198,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ก.กฤต ก่อสร้ำง หจก. ก.กฤต ก่อสร้ำง 197,500.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง เลขที่

พร้อมก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ หมู่ที่ 8 ซอย 3 197,500 บำท และรำคำกลำงำนกอ่สร้ำง 5/2562 ลว. 2 พ.ค. 2562
บำ้นสันปำ่หมำกเหนือ  จ ำนวน 1 งำน

28 โครงการกอ่สร้างพนัง คสล. ป้องกนัตล่ิง 648,600.00 636,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ชัยกิจก่อสร้ำง หจก. ชัยกิจก่อสร้ำง 540,000.00 รำคำไมเ่กนิวงเงินงบประมำณ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง เลขที่

ล ำเหมืองสำธำรณประโยชน์ (ล ำเหมืองร่องสะเด็ด) 540,000 บำท และรำคำกลำงำนกอ่สร้ำง 6/2562 ลว. 21 พ.ค. 2562

หมู่ที่ 4 ต ำบลดอนศรีชุม 

1,152,259.24 1,045,786.60 

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
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