
ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถส่วนกลาง 2,560.00 2,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 2,560.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2563
งานบริหารงานทั่วไป 2,560 บาท และใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 1 ต.ค. 2562

2 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อืน่ๆ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 2,100.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2563
งานรักษาความสงบภายใน 2,100 บาท และใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 1 ต.ค. 2562

3 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อืน่ๆ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 1,900.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 3/2563
งานเคหะและชุมชน 1,900 บาท และใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน 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 เลขที ่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

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ 2563 ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนศรชีุม  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา

วันที่ 9  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

หนา้ที ่1 /4



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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 2,500 บาท ลว. 1 ต.ค. 2562

10 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 8,051.98 8,051.98 เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 8,049.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 5/2563
เทอม 2/2562 งวดที่ 1 8,049 บาท ลว. 31 ต.ค. 2562

11 ซ้ือกระดาษพมิพเ์อกสาร A4 / 30 รีม 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ หจก. พะเยาซัพพลายเซอร์วสิ 3,300.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 6/2563
3,300 บาท ลว. 5 พ.ย. 2562

12 ซ้ือแบตเตอร่ีวทิยุส่ือสาร 4 ก้อน และ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านใบบุญ เรดิโอคอมมูนิเคชั่น ร้านใบบุญ เรดิโอคอมมูนิเคชั่น 6,500.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 7/2563

เสาวทิยุ 6 อัน 6,500 บาท ลว. 8 พ.ย. 2562

13 ซ้ือยาและเวชภณัฑ์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน 3,175.00 3,175.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทอดเกียรติเภสัช ร้านเทอดเกียรติเภสัช 3,175.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 8/2563
จ านวน 11 รายการ 3,175 บาท ลว. 14 พ.ย. 2562

14 จ้างโครงการโครงการปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม 23,600.00 23,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ ์สิงหแ์ก้ว นายประสิทธิ ์สิงหแ์ก้ว 22,000.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 9/2563
อาคารป้อมยาม ขนาดพื้นที่ห้องน้ ากวา้ง 22,000 บาท และราคากลางงานก่อสร้าง ลว. 18 พ.ย. 2562
1.50 เมตร ยาว 1.70 เมตร รายละเอียด

ตามประมาณการของกองช่าง

15 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 190,000.00 190,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวฒิุ ถูกใจ นายวรวฒิุ ถูกใจ 189,000.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง เลชที ่1/2563
ประจ าปงีบประมาณ 2563 189,000 บาท ลว. 4 พ.ย. 2562

16 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหนิคลุก 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มีดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก. มีดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง 94,500.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง เลขที ่2/2563
ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสายประชาสุขสันต์) 94,500 บาท และราคากลางงานก่อสร้าง ลว. 12 พ.ย. 2562
 หมูท่ี ่4 บ้านทุง่ (รายละเอียดตามเแบบแปลน

และประมาณการของกองช่าง)

ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ

หนา้ที ่2 /4



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

17 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหนิคลุก 67,800.00 67,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มีดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก. มีดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง 67,500.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง เลขที ่3/2563
ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสายเลียบ 67,500 บาท และราคากลางงานก่อสร้าง ลว. 12 พ.ย. 2562
ล าหมืองร่องลึก) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวงพัฒนา

 (รายละเอียดตามเแบบแปลนและ
ประมาณการของกองช่าง)

18 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหนิคลุก 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มีดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก. มีดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง 34,800.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง เลขที ่4/2563
ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสายเลียบ 34,800 บาท และราคากลางงานก่อสร้าง ลว. 12 พ.ย. 2562
ล าเหมืองร่องสะเด็ด ฝ่ังตะวนัออก)
(รายละเอียดตามเแบบแปลนและ
ประมาณการของกองช่าง)

19 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหนิคลุก 135,700.00 135,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บา้นต๊ าซีเมนต์บล็อก หจก. บา้นต๊ าซีเมนต์บล็อก 135,000.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง เลขที ่5/2563
ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสายรวมใจ 135,00 บาท และราคากลางงานก่อสร้าง ลว. 12 พ.ย. 2562
ซอย 3) (รายละเอียดตามเแบบแปลน
และประมาณการของกองช่าง)

20 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหนิคลุก 108,500.00 108,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บา้นต๊ าซีเมนต์บล็อก หจก. บา้นต๊ าซีเมนต์บล็อก 108,000.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง เลขที ่6/2563
ถนนสาธารณประโยชน ์(ถนนสายบวกขมิ้น) 108,000 บาท และราคากลางงานก่อสร้าง ลว. 12 พ.ย. 2562
(รายละเอียดตามเแบบแปลนและ
ประมาณการของกองช่าง)

21 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหนิคลุก 499,500.00 499,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มีดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก. มีดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง 498,500.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง เลขที ่7/2563
ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสายสันเก๊าตุ้ม) 498,500 บาท และราคากลางงานก่อสร้าง ลว. 12 พ.ย. 2562
(รายละเอียดตามเแบบแปลนและ
ประมาณการของกองช่าง)

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

หนา้ที ่3 /4



ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรอื

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

22 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหนิคลุก 499,500.00 499,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บา้นต๊ าซีเมนต์บล็อก หจก. บา้นต๊ าซีเมนต์บล็อก 489,500.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง เลขที ่8/2563
ถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนสายเลียบ 489,500 บาท และราคากลางงานก่อสร้าง ลว. 12 พ.ย. 2562
ล าเหมืองแก่เสาร์) หมู ่4 (รายละเอียดตาม

เแบบแปลนและประมาณการของกองช่าง)

23 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง 137,500.00 137,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โชคธนเกียรติ หจก. โชคธนเกียรติ 136,500.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง เลขที ่9/2563
ถนนสาธารณประโยชน์ ถนนสายเลียบ 136,500 บาท และราคากลางงานก่อสร้าง ลว. 27 พ.ย. 2562
ล าเหมอืงพญาปวง) หมู่ที่ 6 (บา้นทุ่งหลวง

พฒันา (รายละเอียดตามเแบบแปลน
และประมาณการของกองช่าง)

24 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง ถนน 21,700.00 21,700.00 เฉพาะจาะจง หจก. โชคธนเกียรติ หจก. โชคธนเกียรติ 21,000.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง เลขที่ 10/2563

สาธารณประโยชน์ (ซอยหมูบ่า้นจัดสรร) 21,000 บาท และราคากลางงานก่อสร้าง ลว. 27 พ.ย. 2562
หมู่ที 4 บา้นทุ่ง (รายละเอยีดตามเแบบแปลน

และประมาณการของกองช่าง)

รวมเงนิ 1,883,886.98 รวมเงนิ 1,866,384.00 

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

หนา้ที ่4 /4


