
ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงฯ ส าหรับรถส่วนกลาง 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 1,080.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2563
งานบริหารงานทั่วไป 1,080 บาท และใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 1 ต.ค. 2562

2 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อืน่ๆ 2,690.00 2,690.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 2,690.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/2563
งานรักษาความสงบภายใน 2,690 บาท และใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 1 ต.ค. 2562

3 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงฯ ส าหรับครุภณัฑ์อืน่ๆ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) บ.ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 1,000.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 3/2563
งานเคหะและชุมชน 1,000 บาท และใหเ้ครดิตแก่หน่วยงาน ลว. 1 ต.ค. 2562

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

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

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

7 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานผู้ช่วยพสัดุ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วลิาวณัย์  เผ่าเต็ม น.ส. วลิาวณัย์  เผ่าเต็ม 7,500.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 33/2563
และทะเบยีนทรัพย์สิน 7,500 บาท ลว. 10 เม.ย. 2563

8 จ้างเหมาบริการปฏบิติังานพนักงาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชัย ส่องแสง นายธวชัชัย ส่องแสง 7,500.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 36/2563
ดับเพลิง (นายธวชัชัย ส่องแสง) 7,500 บาท ลว. 10 เม.ย. 2563

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

วันที่ 10  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง
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9 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ขาว-ด า 1 เคร่ือง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส 2,500.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 6/2563
แบบไม่รวมกระดาษ 2,500 บาท ลว. 1 ต.ค. 2562

10 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 20,644.00 20,644.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 20,644.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 51/2563
2,640 กล่อง 20,644 บาท ลว. 7 พ.ค. 2563

11 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง อู่อ าพลการช่าง อู่อ าพลการช่าง 3,500.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 40/2563
เลขทะเบียน กข 8341 จ านวน 5 รายการ 3,500 บาท ลว. 26 พ.ค. 2563

12 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ตลับหมึก LC663 - 6 กล่อง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส 6,000.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 47/2563
และ LC3617 - 6 กล่อง) 6,000 บาท ลว. 5 พ.ค. 2563

13 ซ้ือเก้าอี้ ส าหรับผู้บริหาร - พนักพงิสูง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอนันฑเมศย์ ร้านอนันฑเมศย์ 9,800.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 48/2563
บนุวมฟองน้ าหุ้มวสัดุสังเคราะห์ 9,800 บาท ลว. 5 พ.ค. 2563
มีล้อเล่ือน ปรับระดับ โช๊คไฮโดรลิค
จ านวน 1 ตัว

14 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 8,150.00 8,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าทองวสัดุ ร้านน้ าทองวสัดุ 8,150.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 49/2563
8,150 บาท ลว. 5 พ.ค. 2563

15 ซ้ือวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้พร้อม 15,090.00 15,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยพุินซัพพลายแอนด์เดมเทค 2003 หจก.ยพุินซัพพลายแอนด์เดมเทค 2003 15,090.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 50/2563
อุปกรณ์ จ านวน 503 ชุด 15,090 บาท และราคากลางที่ก าหนด ลว. 7 พ.ค. 2563

16 ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส าหรับเด็ก 20,644.80 20,644.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด 20,644.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 51/2563

ด่ืมในช่วงวนัที่ 18 พฤษภาคม - 30 
มิถุนายน 2563 จ านวน 2,640 กล่อง

20,644 บาท และราคากลางที่ก าหนด ลว. 7 พ.ค. 2563
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17 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (ตลับหมึก 5,640.00 5,640.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส หจก.พะเยาซัพพลายเซอร์วิส 5,640.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 52/2563
HP12A 2 กล่อง , 85A - 4 กล่อง) 5,640 บาท ลว. 7 พ.ค. 2563

18 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 12 รายการ 3,354.00 3,354.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น้ าทองวสัดุ หจก.น้ าทองวสัดุ 3,354.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 53/2563
3,354 บาท ลว. 13 พ.ค. 2563

19 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 2 รายการ 1,423.10 1,423.10 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ต  าการไฟฟา้ ร้านแม่ต  าการไฟฟา้ 1,423.10 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 54/2563
1,423.10 บาท ลว. 13 พ.ค. 2563

20 จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิว 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ก. กฤตก่อสร้าง หจก. ก.กฤตก่อสร้าง 199,500.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้างก่อสร้าง 22/2563

ถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ าซอย 3 หมู่ 8 บา้นสันปา่
หมากเหนือ

199,500 บาท และราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนด ลว. 12 พ.ค. 2563

ปริมาณงาน เสริมผิวถนน ขนาดกวา้ง
 4.00 ม. ยาว 48.00 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 192 
ตร.ม.

ปริมาณงาน ขนาดกวา้งในราง 0.40 
ม. ลึกเฉล่ีย 0.40 ม. ยาว 48.00 ม. 
พร้อมฝา ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 ม. ยาว 
0.50 ม. หนา 0.10 ม.

21 จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 45,100.00   45,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก. ก. กฤตก่อสร้าง หจก. ก. กฤตก่อสร้าง 44,800.00   เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้างก่อสร้าง 23/2563

ซอย 14 หมู่ที่ 9 บา้นสันปา่หมากใต้ 44,800 บาท และราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนด ลว. 12 พ.ค. 2563
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร คอนกรีตกว้าง
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3.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
77.00 ตร.ม.

22 จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 400,000.00 399,500.00 เฉพาะ หจก. ชัยกิจก่อสร้าง หจก. ชัยกิจก่อสร้าง 399,000.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้างก่อสร้าง 18/2563

ถนนสายเลียบล าเหมืองร่องสะเด็ด 
(ฝ่ังตะวนัออก) หมู่ที่ 4 บา้นทุ่ง

399,000 บาท และราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนด ลว. 1 พ.ค. 2563

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร 
คอนกรีตกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 675.50 ตร.ม.

23 จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 122,700.00 122,000.00 หจก. แสวงโชคการโยธา หจก. แสวงโชคการโยธา 121,500.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้างก่อสร้าง 19/2563

ซอยใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 บา้นทุ่ง 121,500 บาท และราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนด ลว. 8 พ.ค. 2563

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร 
คอนกรีตกวา้ง 3.20 เมตร ยาว 
64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 204.80 ตร.ม.

24 จา้งกอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 92,000.00 90,000.00 หจก. ก. กฤตก่อสร้าง หจก. ก. กฤตก่อสร้าง 89,700.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้างก่อสร้าง 24/2563

ค.ส.ล. ซอย 3 หมู่ที่ 2 บา้นร่องบวัลอย 89,700 บาท และราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนด ลว. 12 พ.ค. 2563
ปริมาณงาน ขนาดกวา้งในราง 0.40 
เมตร ลึกในรางเฉล่ีย 0.50 เมตร  
หนา 0.10 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
พร้อมฝา ค.ส.ล. กวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
และบอ่พกัรางระบายน้ า 1 บอ่
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25 จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงวางทอ่ 147,000.00 146,000.00 หจก. แสวงโชคการโยธา หจก. แสวงโชคการโยธา 145,000.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้างก่อสร้าง 20/2563

ทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. (แบบ 3 ช่องทาง) 
ในล าเหมอืงสาธารณประโยชน ์(ล า
เหมอืงร่องร้อง) ซอย 3 หมู่ที่ 9 บา้นสัน
ปา่หมากใต้

145,000 บาท และราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนด ลว. 8 พ.ค. 2563

ปริมาณงาน วางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. 
ขนาด 1.20 เมตร จ านวน 15 ทอ่น  
(แบบ 3 ช่องทาง) พร้อมเสริมผนงั    ค.
ส.ล.

26 จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิว 90,700.00 89,000.00 หจก. ชัยกิจกอ่สร้าง หจก. ชัยกิจกอ่สร้าง 89,000.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้างก่อสร้าง 25/2563

ถนนหนิคลุก ถนนสายทา่ข้าม หมู่ที่ 6
 บา้นทุ่งหลวงพฒันา

89,000 บาท และราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนด ลว. 19 พ.ค. 2563

ปริมาณงาน ขนาดผิวถนนกวา้งเฉล่ีย
 2.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร คิดเปน็ปริมาณหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ 100.00 ลูกบาศก์
เมตร (คิวหลวม)

   

27 จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิว 35,000.00 34,500.00 หจก. ชัยกิจก่อสร้าง หจก. ชัยกิจก่อสร้าง 34,000.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้างก่อสร้าง 26/2563

ถนนหนิคลุก ถนนสายเลียบล าเหมือง
ร่องสะเด็ด ฝ่ังตะวนัออก) หมู่ที่ 4 
บา้นทุ่ง

34,000 บาท และราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนด ลว. 19 พ.ค. 2563
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ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่ ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

จะซ้ือจะจ้าง หรอืจ้าง และ ราคาที่เสนอ โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

ปริมาณงาน ขนาดผิวถนนกวา้งเฉล่ีย
 2.50 เมตร ยาว 155 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร คิดเปน็ปริมาณหนิ 
คลุกไม่น้อยกวา่ 38.75 ลูกบาศก์
เมตร (คิวหลวม)

28 จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิว 31,700.00 31,000.00 หจก. แสวงโชคการโยธา หจก. แสวงโชคการโยธา 31,000.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้างก่อสร้าง 21/2563

ถนนหนิคลุก ถนนสาธารณประโยชน์
(ซอยรวมสุข) หมู่ที่ 4 บา้นทุ่ง

31,000 บาท และราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนด ลว. 8 พ.ค. 2563

ปริมาณงาน ขนาดผิวถนนกวา้งเฉล่ีย
 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร คิดเปน็ปริมาณหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ 35 ลูกบาศก์เมตร 
(คิวหลวม)

29 จ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิว 7,900.00 7,700.00 หจก. ชัยกิจก่อสร้าง หจก. ชัยกิจก่อสร้าง 7,700.00 เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง เลขที่ 39/2563

ถนนหนิคลุก ถนนสายสันปา่หมากใต้
 ซอย 3 หมู่ที่ 9 บา้นสันปา่หมากใต้

7,700 บาท และราคากลางงานก่อสร้างที่ก าหนด ลว. 19 พ.ค. 2563

ปริมาณงาน ขนาดผิวถนนกวา้งเฉล่ีย
 2.50 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร คิดเปน็ปริมาณหนิ
คลุกไม่น้อยกวา่ 8.75 ลูกบาศก์เมตร 
(คิวหลวม)

รวมเงนิ 1,312,815.90 รวมเงนิ 1,301,715.10 
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