
ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถส่วนกลาง 1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 1,780.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2563
งานบริหารงานทั่วไป 1,780 บาท และใหเ้ครดิตแกห่นว่ยงาน ลว. 1 ต.ค. 2562

2 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงฯ ส าหรับครุภัณฑ์อืน่ๆ 2,420.00 2,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 2,420.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2563
งานรักษาความสงบภายใน 2,420 บาท และใหเ้ครดิตแกห่นว่ยงาน ลว. 1 ต.ค. 2562

3 จัดซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงฯ ส าหรับครุภัณฑ์อืน่ๆ 2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 2,580.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 3/2563
งานเคหะและชุมชน 2,580 บาท และใหเ้ครดิตแกห่นว่ยงาน ลว. 1 ต.ค. 2562

4 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานพนักงาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ ์วงศ์รักษา นายศิริพงษ ์วงศ์รักษา 8,000.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 1/2563
ดับเพลิง (นายศิริพงษ ์วงศ์รักษา) 8,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2562

5 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานพนักงาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ   บรัุศมี นายศตวรรษ   บรัุศมี 8,000.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 2/2563
ดับเพลิง (นายศตวรรษ  บรัุศมี) 8,000 ลว. 1 ต.ค. 2562

6 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานพนักงาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชัย ช่างค า นายธวชัชัย ช่างค า 8,000.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 3/2563
ดับเพลิง (นายธวชัชัย ช่างค า) 8,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2562

7 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานพนักงาน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชภรัพล  ไชยปญัญา นายชภรัพล  ไชยปญัญา 8,000.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 4/2563
ดับเพลิง (นายชภรัพล   ไชยปญัญา) 8,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2562

8 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานผู้ช่วยพสัดุ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รักชนก เชิญอักษร น.ส. รักชนก เชิญอักษร 8,000.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 5/2563
และทะเบยีนทรัพย์สิน 8,000 บาท ลว. 1 ต.ค. 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชมุ  อ าเภอดอกค าใต ้ จังหวัดพะเยา

วันที ่11  เดอืน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1 เคร่ือง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส 2,500.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 6/2563
แบบไม่รวมกระดาษ เดือน ตุลาคม 62 2,500 บาท ลว. 1 ต.ค. 2562

10 จัดซ้ือแบตเตอร่ี ขนาด 12V-7.8Ah 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวลิด์ิวชิั่น ร้านเวลิด์ิวชิั่น 1,300.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 4/2563
จ านวน 2 ก้อน 1,300 บาท ลว. 18 ต.ค. 2562

11 จดัจา้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ สมจิตร นายคมสันต์ สมจิตร 3,250.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 7/2563
จ านวน 6 จุด 3,250 บาท ลว. 18 ต.ค. 2562

12 จัดจ้างซ่อมแซมตู้ท าน้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. น าไพศาลบริการ หจก. น าไพศาลบริการ 1,000.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 8/2563
1,000 บาท ลว. 21 ต.ค. 2562

รวมเงนิ 54,830.00 รวมเงนิ 54,830.00 

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
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