
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64057316039

จ้างจ้างติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ดอนศรีชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,400.00 บาท

9,400.00 บาท

356050062661
8

นายคมสันต์ สมจิตร 9,400.00
ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ดอนศรีชุม จำนวน ๒๐ จุด

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35605006

26618
นายคมสันต์ สมจิตร

64051426
5746

27/2564
07/05/2

564
9,400.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64057098011

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กข ๘๓๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,220.00 บาท

8,220.00 บาท

356030041041
7

อู่อำพลการช่าง 8,220.00
บริการการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลข
ทะเบียน กข 8341 จำนวน ๑๒ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35603004

10417
อู่อำพลการช่าง

64051408
4147

26/2564
05/05/2

564
8,220.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64057199265

ซื้อชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,000.00 บาท

16,000.00 บาท

360010075172
4

ร้าน ภ.ภูษาภัณฑ์ 12,000.00

ชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน - เสื้อแขนยาว
กางเกงขายาว พร้อมปักชื่อ-สุกล และเครื่องหมาย ส
พฉ. และเครื่องหมายอื่นที่หน่วยงานกำหนด กางเกง
ติดแถบสะท้อนแสง

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
36001007

51724
ร้าน ภ.ภูษาภัณฑ์

64051417
9031

41/2564
07/05/2

564
12,000.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64057229205

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3,300.00 บาท

3,300.00 บาท

056355800024
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยา ซัพพลาย
เซอร์วิส

3,300.00
กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ขนาด A๔
ชนิด ๗๐ แกรม สีขาว

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05635580

00248

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พะเยา ซัพพลาย
เซอร์วิส

64051419
2632

42/2564
11/05/2

564
3,300.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64057130628

ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ชนิด ๒ บานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

356010047386
5

ร้าน K mart 9,800.00
ตู้บานเลื่อนกระจก ชนิด 2 บานเลื่อน ขนาดไม่
น้อยกว่า 121.8(w) x 40.6(d) x 7.8(h) เซนติเมตร
(รายละเอียดแนบ)

1

356010047715
1

ร้านอนันฑเมศย์ 9,900.00

356990000493
1

สืบพงศ์ สายคง 10,000.00

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35601004

73865
ร้าน K mart

64051412
4222

43/2564
11/05/2

564
9,800.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64057299313

ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางร่างกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,500.00 บาท

10,000.00 บาท

356990000865
1

ห้างไพบูลย์เภสัช 7,800.00
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบยิงหน้าผาก (ราย
ละเอียดแนบ) แบบพร้อมใช้งาน

1

356990000865
1

ห้างไพบูลย์เภสัช 2,200.00
เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก แบบมีขาตั้ง
(รายละเอียดแนบ) แบบพร้อมใช้งาน

2

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35699000

08651
ห้างไพบูลย์เภสัช

64051425
3821

46/2564
13/05/2

564
10,000.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64057238542

ซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

056355800024
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยา ซัพพลาย
เซอร์วิส

14,900.00

เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ตามประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05635580

00248

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พะเยา ซัพพลาย
เซอร์วิส

64051420
2765

45/2564
13/05/2

564
14,900.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64057192122

ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00 บาท

11,000.00 บาท

356010047386
5

ร้าน K mart 10,900.00

ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน เป็นตู้ทึบแบบ 2 บานเปิด,มีมือจับ
ชนิดบิด ล็อคด้วยกุญแจ, มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชิ้น
พร้อมตะขอวาง,โครงตู้ทำจากเหล็กอย่างดี มี
คุณสมบัติตาม มอก.,เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
ไทย

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35601004

73865
ร้าน K mart

64051416
2689

44/2564
12/05/2

564
10,900.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64057380076

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

800.00 บาท

800.00 บาท

056355800024
8

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยา ซัพพลาย
เซอร์วิส

800.00
แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ ขนาดความจุ 7.8 Ah 12
V.

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05635580

00248

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
พะเยา ซัพพลาย
เซอร์วิส

64051431
8326

47/2564
12/05/2

564
800.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64057345954

จ้างซ่อมสวิตช์กุญแจสตาร์ทรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน บท 4735 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,150.00 บาท

2,150.00 บาท

356030041041
7

อู่อำพลการช่าง 2,150.00ซ่อมเปลี่ยนไส้สวิตช์กุญแจสตาร์ท BT-501

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35603004

10417
อู่อำพลการช่าง

64051429
6813

29/2564
18/05/2

564
2,150.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64057324786

จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บท ๖๔๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,940.00 บาท

1,940.00 บาท

310190038058
1

รุ่งจรัสเอ็นจิเนียริ่ง 1,940.00
บริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
บท ๖๔๖๓

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
31019003

80581
รุ่งจรัสเอ็นจิเนียริ่ง

64051427
2257

28/2564
17/05/2

564
1,940.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64057390323

ซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2,988.00 บาท

2,988.00 บาท

356010047385
7

ร้านสุธรรมเม็ง 2,880.00
กล่องพลาสติก ขนาด บรรจุ ๑๐๐ ลิตร พร้อมฝาปิด สี
ทึบ มีล้อเลื่อน มีหูจับและลีอคฝาปิดได้

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35601004

73857
ร้านสุธรรมเม็ง

64051433
0541

48/2564
20/05/2

564
2,880.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64057409668

จ้างติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ดอนศรีชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,050.00 บาท

5,050.00 บาท

356050062661
8

นายคมสันต์ สมจิตร 5,050.00
ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ดอนศรีชุม จำนวนรวม ๑๔
จุด

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
35605006

26618
นายคมสันต์ สมจิตร

64051435
1961

30/2564
24/05/2

564
5,050.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64057153312

จ้างบริการจัดทำและจัดตั้งโปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Service) ตามโครงการพัฒนาการให้บริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35,000.00 บาท

35,000.00 บาท

099400077225
4

มหาวิทยาลัยพะเยา 35,000.00

จ้างเหมาดำเนินการจัดทำและจัดตั้งโปรแกรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ E-Service ตามโครงการ
พัฒนาการให้บริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริการ
ประชาชน

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
09940007

72254
มหาวิทยาลัยพะเยา

64051438
7226

31/2564
31/05/2

564
35,000.00

จัดทำสัญญา/
PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

64057451857

ซื้อนม ชนิด ยู.เอช.ที. โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,240.00 บาท

9,240.00 บาท

050553500070
7

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 9,240.00
นม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐
มิลลิลิตร พร้อมหลอดสำหรับดื่ม ตรานมโรงเรียน

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
05055350

00707
บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จำกัด

64051438
1208

49/2564
28/05/2

564
9,240.00

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


