
ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถส่วนกลาง 2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 2,080.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2562

งานบริหารงานทั่วไป 2,080 บาท และให้เครดิตแกห่น่วยงาน ลว. 1 ต.ค. 2561

2 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อื่นๆ 4,971.00 4,971.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 4,971.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2562

งานรักษาความสงบภายใน 4,971 บาท และให้เครดิตแกห่น่วยงาน ลว. 1 ต.ค. 2561

3 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถส่วนกลาง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 1,000.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 91/2562

งานบริหารงานทั่วไป 1,000 บาท และให้เครดิตแกห่น่วยงาน ลว. 28 ส.ค. 2562

4 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 8,462.00 8,462.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ากดั บ.เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จ ากดั 8,462.00 เปน็บริษทัที่ได้รับมอบ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 55/2562

ภาคเรียนที่ 2/2561 8,462 บาท อ านาจจาก อสค. ลว. 18 มิ.ย. 2562

5 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

6 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

7 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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชมุ  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

วันที ่5 เดอืน  กันยายน พ.ศ. 2562
ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
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8 จัดจ้างเหมาบริการปฏบิติังานผู้ช่วยพสัดุ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.รักชนก เชิญอักษร น.ส.รักชนก เชิญอักษร 7,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 52/2562

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

9 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

10 จา้งเหมาบริการปฏบิัติงานพนักงานดับเพลิง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชัย ช่างค า นายธวชัชัย ช่างค า 7,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 59/2562

7,500 บาท ลว. 28 มิ.ย. 2562

11 จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 8 รายการ 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ต  าการไฟฟา้ ร้านแม่ต  าการไฟฟา้ 588.50 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 73/2562

588.50 บาท ลว. 2 ส.ค. 2562

12 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ 10,760.00 10,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะยาซัพพลายเซอร์วิส หจก.พะยาซัพพลายเซอร์วิส 10,760.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 74/2562

10,760 บาท ลว. 2 ส.ค. 2562

13 จดัซ้ือกระดาษพมิพเ์อกสาร ขนาด A4/70 แกรม 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะยาซัพพลายเซอร์วิส หจก.พะยาซัพพลายเซอร์วิส 2,200.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 75/2562

500 แผ่น/รีม  จ านวน 20 รีม 2,200 บาท ลว. 2 ส.ค. 2562

14 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 1,488.00 1,488.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพมิพเ์จริญอักษร หจก.โรงพมิพเ์จริญอักษร 1,488.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบสังซ้ือ เลขที่ 76/2562

1,488 บาท ลว. 5 ส.ค. 2562

15 จัดซ้ือตู้เอกสารเหล็ก ชนิด 2 บานเปดิ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุธรรมเม็ง ร้านสุธรรมเม็ง 5,450.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 77/2562

จ านวน 1 หลัง (กองช่าง) 5,450 บาท ลว. 2 ส.ค. 2562

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
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16 จัดซ้ือเคร่ืองหาพกิัดสัญญาณดาวเทยีม 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะยาซัพพลายเซอร์วิส หจก.พะยาซัพพลายเซอร์วิส 24,000.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 78/2562

แบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง 24,000 บาท ลว. 6 ส.ค. 2562

17 จัดซ้ือชุด อปพร. จ านวน 28 ชุด ตามโครงการ 70,000.00 68,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทอีาร์เรสคิว ร้านทอีาร์เรสคิว 67,200.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 79/2562

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 67,200 บาท ลว. 6 ส.ค. 2562

(หลักสูตรจดัต้ัง) ประจ าปีงบประมาณ 2562

18 จัดซ้ือชุดตรวจการ ส าหรับผู้อ านวยการทอ้งถิ่น 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาทเทเลอร์ ร้านนาทเทเลอร์ 4,000.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบสังซ้ือ เลขที่ 80/2562

(เส้ือแขนส้ันสีเทา กางเกงสีด า) จ านวน 1 ชุด 4,000 บาท ลว. 6 ส.ค. 2562

และชุดปฏบิติังานปกติ เจ้าพนักงานปอ้งกันฯ

(เส้ือแขนยาวสีเทา กางเกงสีด า) จ านวน 1 ชุด

19 จัดซ้ือน้ ายาเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (เติม) 7,430.00 7,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนาเคมีภณัฑ์ ร้านรัตนาเคมีภณัฑ์ 7,430.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 81/2562

บรรจุ 15 ปอนด์/ถัง จ านวน 10 ถัง และ 7,430 บาท ลว. 6 ส.ค. 2562

แกส๊หุงต้ม (LPG) ขนาด 15 กก. จ านวน 1 ถัง

ตามโครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดต้ัง

20 จดัซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงฯ ตามโครงการฝึกอบรม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 1,000.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 82/2562

อปพร. หลักสูตรจัดต้ัง 1,000 บาท ลว. 7 ส.ค. 2562

21 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะยาซัพพลายเซอร์วิส หจก.พะยาซัพพลายเซอร์วิส 3,600.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 83/2562

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น จ านวน 4 รายการ 3,600 บาท ลว. 9 ส.ค. 2562

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

22 จัดซ้ือยางรถยนต์ ขนาด 215/70/R15 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แม่ต  าการยาง หจก. แม่ต  าการยาง 10,000.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 84/2562

จ านวน 4 เส้น (รถส่วนกลาง กข 8341) 10,000 บาท ลว. 14 ส.ค. 2562

23 จดัซ้ือตลับหมกึเคร่ืองโทรสาร Brother TN2025 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะยาซัพพลายเซอร์วิส หจก.พะยาซัพพลายเซอร์วิส 1,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 85/2562

จ านวน 1 ตลับ 1,500 บาท ลว. 19 ส.ค. 2562

24 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 22 รายการ 10,134.00 10,134.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พวีายเอาส์แวร์ซัพพลาย หจก. พีวายเอาส์แวร์ซัพพลาย 10,134.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 86/2562

10,134 บาท ลว. 20 ส.ค. 2562

25 จัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ ของ อบต.ดอนศรีชุม 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บบีคีอมแอนด์เนต็เวิร์ค ร้าน บีบีคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค 6,000.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 64/2562

www.donsrichum. go.th 6,000 บาท ลว. 2 ส.ค. 2562

26 จ้างเหมาติดต้ังมุ้งลวดอาคารศูนย์ อปพร. 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม สีใส นายอุดม สีใส 6,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 67/2562

และหอ้งท างานอาคารโรงจอดรถ 6,500 บาท ลว. 20 ส.ค. 2562

27 จดัจา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ เลขทะเบียน กข 8341 5,320.04 5,320.04 เฉพาะเจาะจง บจก.มาสด้าสินธานี สาขาพะเยา บจก.มาสด้าสินธาน ีสาขาพะเยา 5,320.04 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 65/2562

จ านวน 4 รายการ 5,320.04 บาท ลว. 5 ส.ค. 2562

28 จดัจา้งเหมาติดต้ังมุ้งลวดอาคารศูนย ์อปพร. 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม สีใส นายอุดม สีใส 6,500.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 62/2562

และหอ้งท างานอาคารโรงจอดรถ 6,500 บาท ลว. 23 ก.ค. 2562

29 จดัจา้งปรับปรุงระบบรับส่งสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บจม.ทโีอท ีสาขาพะเยา บจม.ทโีอท ีสาขาพะเยา 8,346.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 69/2562

ภายในอาคารที่ท าการ อบต. 8,346 บาท ลว. 23 ส.ค. 2562
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จะซ้ือจะจา้ง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

30 จัดจ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนเข้าสู่พืน้ที่ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล วงค์ดาว นายเฉลิมพล วงค์ดาว 41,800.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 70/2562

การเกษตร(ถน นสายสันเกา๊ตุ้ม) ขนาดผิวถนนกวา้ง 41,800 บาท ลว. 23 ส.ค. 2562

เฉล่ีย 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

คิดเป็นปริมาณหินคลุกไม่น้อยกวา่ 50 ลบ.ม.(คิวหลวม)

จ านวน 1 งาน

31 จัดจ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนหินคลุก ถนนเข้าสู่พืน้ที่ 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล วงค์ดาว นายเฉลิมพล วงค์ดาว 35,300.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 71/2562

การเกษตร (ถนนสายร่องชุมเชื่อมถนนสายร่องสะเด็ด 35,300 บาท ลว. 23 ส.ค. 2562

ฝ่ังตะวนัออก) ขนาดผิวถนนกวา้งเฉล่ีย 3 เมตร ยาว

150 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร คิดเปน็ปริมาณหนิคลุก

ไม่น้อยกวา่ 42 ลบ.ม. (คิวหลวม) จ านวน 1 งาน

32 จัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟา้อาคาร 22,600.00 22,600.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ สมจิตร นายคมสันต์ สมจิตร 21,000.00 ราคาไมเ่กนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 72/2562

โรงจอดรถ อาคาร อปพร. และอาคารส านักงาน 21,000 บาท ลว. 26 ส.ค. 2562

(กองคลัง) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

จ านวน 1 งาน

347,979.54 336,629.54 

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
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