
ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถส่วนกลาง 4,160.00 4,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 4,160.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2562
งานบริหารงานทั่วไป 4,160 บาท และให้เครดิตแกห่น่วยงาน ลว. 1 ต.ค. 2561

2 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 5,000.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2562
งานรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท และให้เครดิตแกห่น่วยงาน ลว. 1 ต.ค. 2561

3 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 8,103.00 8,103.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ากดั บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ากดั 8,103.00 เปน็บริษทัที่ได้รับมอบ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 55/2562
ภาคเรียนที่ 2/2561 8,103 บาท อ านาจจาก อสค. ลว. 18 มิ.ย. 2562

4 จา้งเหมาบริการปฏบิัติงานพนักงานดับเพลิง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ ์  วงศ์รักษา นายศิริพงษ ์  วงศ์รักษา 7,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 2/2562
7,500 บาท ลว. 1 ต.ค. 2561

5 จา้งเหมาบริการปฏบิัติงานพนักงานดับเพลิง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ   บรัุศมี นายศตวรรษ   บรัุศมี 7,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 20/2562
7500 บาท ลว. 28 ธ.ค. 2561

6 จา้งเหมาบริการปฏบิัติงานพนักงานดับเพลิง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชภรัพล  ไชยปญัญา นายชภรัพล  ไชยปญัญา 7,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 19/2562
7,500 บาท ลว. 28 ธ.ค. 2561

7 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานผู้ช่วยพสัดุและ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รักชนก เชิญอักษร น.ส.รักชนก เชิญอักษร 7,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 52/2562

ทะเบยีนทรัพย์สิน 7,500 บาท ลว. 27 พ.ค. 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดอืน มถุินายน พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชมุ  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1 เคร่ือง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ 2,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 6/2562
แบบไม่รวมกระดาษ 2,500 บาท ลว. 1 ต.ค. 2561

9 จัดซ้ือที่ปดัน้ าฝน จ านวน 2 คู่ 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวภิาภรณ์อะไหล่ยนต์ ร้านวภิาภรณ์อะไหล่ยนต์ 280.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 64/2562
280 บาท ลว. 13 มิ.ย.2562

10 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 7 รายการ 18,666.15 18,666.15 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ต  าการไฟฟา้ ร้านแม่ต  าการไฟฟา้ 18,666.15 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 65/2562
18,666.15 บาท ลว. 17 มิ.ย. 2562

11 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ต  าการไฟฟา้ ร้านแม่ต  าการไฟฟา้ 588.50 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 66/2562
588.50 บาท ลว. 19 มิ.ย. 2562

12 จัดซ้ือตู้เอกสาร ชนิด 2 บานเปดิ (มอก.) 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุธรรมเม็ง ร้านสุธรรมเม็ง 10,900.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 67/2562
จ านวน 2 หลัง (งานการศึกษา) 10,900 บาท ลว. 25 มิ.ย. 2562

13 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 5,190.00 5,190.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ 5,190.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 68/2562
5,190 บาท ลว. 26 มิ.ย. 2562

14 จัดซ้ือตู้เอกสาร ชนิด 2 บานเปดิ (มอก.) 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุธรรมเม็ง ร้านสุธรรมเม็ง 10,900.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 69/2562
จ านวน 2 หลัง (งานรักษาความสงบฯ) 10,900 บาท ลวง 28 มิ.ย. 2562

15 จัดจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง ขนาด 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดนุพล โยธาดี นายดนุพล โยธาดี 13,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 53/2562
ไม่น้อยกวา่ 45 ทีน่ัง่ จ านวน 1 คัน ระยะเวลา 1 วนั 13,500 บาท ลว. 6 มิ.ยง 2562

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

16 จัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 11 จุด 5,050.00 5,050.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ สมจิตร นายคมสันต์ สมจิตร 5,050.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 54/2562
5,050 บาท ลว. 14 มิ.ย. 2562

17 จัดจ้างตรวจเช็คระบบและล้างท าความสะอาด 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพชิัยกิจการแอร์ ร้านพชิัยกิจการแอร์ 6,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 55/2562
เคร่ืองปรับอากาศภายในที่ท าการฯ จ านวน 13 เคร่ือง 6,500 บาท ลว. 14 มิ.ย. 2562

18 จดัจา้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 1 จดุ 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ สมจิตร นายคมสันต์ สมจิตร 350.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 56/2562
350 บาท ลว. 14 มิ.ย. 2562

19 จดัจา้งท าป้ายไวนิล กิจกรรมวนัต้นไม้ประจ าปีของชาติ
 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง 360.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 57/2562
พ.ศ. 2562 ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จ านวน 1 ป้าย 360 บาท ลว. 17 มิ.ย. 2562

- 
122,247.65 122,047.65 
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