
ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถส่วนกลาง 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 1,320.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2563
งานบริหารงานทั่วไป 1,320 บาท และใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 1 ต.ค. 2562

2 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อืน่ๆ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 4,200.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2563
งานรักษาความสงบภายใน 4,200 บาท และใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 1 ต.ค. 2562

3 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อืน่ๆ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 2,000.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 3/2563
งานเคหะและชุมชน 2,000 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 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

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

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

วันที่ 10  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
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10 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 9,094.00 9,094.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 9,094.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 5/2563
เทอม 2/2562 งวดที่ 3 9,094 บาท ลว. 31 ต.ค. 2562

11 จ้างเหมาท าตรายาง 1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีทเูอ ร้านดีทเูอ 1,340.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 24/2563
1,340 บาท ลว. 4 ก.พ. 2563

12 จ้างท าปา้ย (ไวนิล) ประชาสัมพนัธ์ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง 1,500.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 25/2563
การช าระภาษ ีขนาด 1.20 x 2.40 ม. 1,500 บาท ลว. 7 ก.พ. 2563
พร้อมติดต้ัง

13 จ้างท าปา้ย (ไวนิล) รณรงค์หา้มเผา 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง ร้านนายปร้ินต้ิงแอนด์แอดเวอร์ไทซ์ซ่ิง 3,600.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 26/2563
ทกุชนิด 8 ปา้ย 3,600 บาท ลว. 7 ก.พ. 2563

14 จ้างซ่อมไฟฟา้สาธารณะ จ านวน 8 จุด 7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ สมจิตร นายคมสันต์ สมจิตร 7,700.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 27/2563
7,700 บาท ลว. 18 ก.พ. 2563

15 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 9 รายการ 7,210.00 7,210.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซิร์วิส หจก.พะเยาซัพพลายเซิร์วิส 7,210.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 19/2563
7,210 บาท ลว. 4 ก.พ. 2563

16 ซ้ือกระดาษพิมพ์เอกสาร A4/ 30 รีม (ส านักปลัด) 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซิร์วิส หจก.พะเยาซัพพลายเซิร์วิส 3,300.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 20/2563
3,300 บาท ลว. 4 ก.พ. 2563

17 ซ้ือวสัดุส านักงาน 13 รายการ (ส านักปลัด) 4,110.00 4,110.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพมิพเ์จริญอักษร หจก.โรงพมิพเ์จริญอักษร 4,110.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 21/2563
4,110 บาท ลว. 4 ก.พ. 2563

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21 รายการ (กองคลัง) 5,494.00 5,494.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพมิพเ์จริญอักษร หจก.โรงพมิพเ์จริญอักษร 5,494.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 22/2563
5,494 บาท ลว. 6 ก.พ. 2563

19 ซ้ือกระดาษพมิพเ์อกสาร A4/ 40 รีม (กองคลัง) 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซิร์วิส หจก.พะเยาซัพพลายเซิร์วิส 4,400.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 23/2563
4,400 บาท ลว. 6 ก.พ. 2563
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20 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 34 รายการ 8,168.00 8,168.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกค าใต้ครัวเรือน ร้านดอกค าใต้ครัวเรือน 8,168.00 ราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 24/2563
8,168 บาท ลว. 17 ก.พ. 2563

รวมเงนิ 105,936.00 รวมเงนิ 105,936.00 
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