
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097190443

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,270.00 บาท

13,270.00 บาท

3569900008651 ห้างไพบูลย์เภสัช 1,600.00ถุงมือยางธรรมชาติ แบบมีแป้ง ไซส์ M ๑๐๐ ชิ้น1

3569900008651 ห้างไพบูลย์เภสัช 4,000.00ชุด PPE (ชุดคลุมปฏิบัติการ)2

3569900008651 ห้างไพบูลย์เภสัช 450.00แอลกอฮอล์ ๗๐ เปอร์เซนต์ บรรจุ ๔๕๐ มล.3

3569900008651 ห้างไพบูลย์เภสัช 600.00หน้ากากเฟสชิว (Face Shield)4

3569900008651 ห้างไพบูลย์เภสัช 1,800.00หน้ากากอนามัย ชนิดแผ่นกรองไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น กล่อง ๕๐ ชิ้น5

3569900008651 ห้างไพบูลย์เภสัช 1,700.00น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขนาด ๔ ลิตร6

3569900008651 ห้างไพบูลย์เภสัช 450.00น้ำเกลือล้างแผล ขนาด ๑ ลิตร7

3569900008651 ห้างไพบูลย์เภสัช 750.00ผ้ายืดพันแผล ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๕ หลา8

3569900008651 ห้างไพบูลย์เภสัช 500.00ผ้าก๊อซปิดแผล ขนาด ๒ x ๒ นิ้ว9

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0563564001048 หจก.กระดานดำ 660.00ถ่านอัลคาไลน์ ๑.๕ V. ขนาด AAA แพค ๒ ก้อน10

0563564001048 หจก.กระดานดำ 600.00ถ่านอัลคาไลน์ ๑.๕ V. ขนาด AA แพค ๔ ก้อน11

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3569900008651 ห้างไพบูลย์เภสัช 650914176382 80/2565 06/09/2565 11,850.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 0563564001048 หจก.กระดานดำ 650914182903 81/2565 07/09/2565 1,260.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097174534

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง เลขทะเบียน ตค ๔๕๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,500.00 บาท

1,500.00 บาท

3450100981501 ช่างเสก ฅ.ต่อดั้ม 1,500.00งานบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง เลขทะเบียน ตค ๔๕๑๑1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3450100981501 ช่างเสก ฅ.ต่อดั้ม 650914150743 71/2565 05/09/2565 1,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097362233

ซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,900.00 บาท

7,900.00 บาท

1560100434073 ร้าน เครื่องเสียงพะเยา 9,500.00ตู้ลำโพงอเนกประสงค์1

3560100006809 ร้านคลองถมร่ำรวย 8,900.00

3560100006825 ร้านคลองถม-บ้านหม้อ (พะเยา) 7,900.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560100006825 ร้านคลองถม-บ้านหม้อ (พะเยา) 650914305817 84/2565 09/09/2565 7,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097350435

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

74,000.00 บาท

74,000.00 บาท

0563533000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยาเฟอร์นิเจอร์ 22,800.00โต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน และตู้ข้าง รายละเอียดตามแนบ1

0563533000244 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมรี่เฟอร์นิเจอร์ 18,900.00

0563533000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยาเฟอร์นิเจอร์ 10,500.00เก้าอี้ทำงานผุ้บริหาร พนักพิงสูง รายละเอียดตามแนบ2

0563533000244 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมรี่เฟอร์นิเจอร์ 9,800.00

0563533000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยาเฟอร์นิเจอร์ 32,900.00ชุดรับแขก โครงไม้สัก บุนวม หุ้มด้วยผ้าชนิดดี รายละเอียดตามแนบ3

0563533000244 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมรี่เฟอร์นิเจอร์ 28,900.00

0563533000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยาเฟอร์นิเจอร์ 8,500.00โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ รายละเอียดตามแนบ4

0563533000244 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมรี่เฟอร์นิเจอร์ 7,200.00

0563533000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยาเฟอร์นิเจอร์ 4,200.00โต๊ะอเนกประสงค์ ขาตาย ๔ ขา  รายละเอียดตามแนบ5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0563533000244 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมรี่เฟอร์นิเจอร์ 3,500.00

0563533000031 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยาเฟอร์นิเจอร์ 5,900.00โต๊ะอเนกประสงค์ มี ๒ ลิ้นชัก  รายละเอียดตามแนบ6

0563533000244 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมรี่เฟอร์นิเจอร์ 4,900.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563533000244 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมรี่เฟอร์นิเจอร์ 650914363474 85/2565 09/09/2566 73,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097465495

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,930.00 บาท

6,930.00 บาท

3560100676821 ศักดินันท์ งานหมั่น 6,930.00วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560100676821 ศักดินันท์ งานหมั่น 650914391699 82/2565 08/09/2565 6,930.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097463463

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1,570.00 บาท

1,570.00 บาท

3560500401331 ร้าน ที.เอ็น.ที. วัสดุ 1,570.00วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ รายละเอียดตามแนบ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560500401331 ร้าน ที.เอ็น.ที. วัสดุ 650914387827 83/2565 08/09/2565 1,570.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097339670

ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55,800.00 บาท

55,800.00 บาท

1560100369751 ร้าน เกมส์การช่างแอร์ เซอร์วิส 53,000.00เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560100369751 ร้าน เกมส์การช่างแอร์ เซอร์วิส 650914287881 87/2565 14/09/2565 53,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097468722

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

930.00 บาท

930.00 บาท

0563535000021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยานำไพศาล 930.00วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563535000021 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยานำไพศาล 650914396288 86/2565 13/09/2565 930.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097374815

จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายขัติพรม-ท้าวสาร รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ45-008 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งหลวงพัฒนา ตำบลดอนศรีชุม

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
500,000.00 บาท

583,700.00 บาท

0563537000788 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงม่วนอินทราณี 498,000.00

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายขัติพรม-ท้าวสาร รหัสทางหลวง

ท้องถิ่น พย.ถ๔๕-๐๐๘ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา ตำบล

ดอนศรีชุม

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563537000788 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงม่วนอินทราณี 650922015133 15/2565 15/09/2565 498,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097309148

ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,000.00 บาท

9,900.00 บาท

0575532000129 บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จำกัด 5,990.00เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๑๕ ลิตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0575532000129 บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จำกัด 650914278211 88/2565 16/09/2565 5,990.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097590477

จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายแว่ลุงวัง ถึงสายเลียบลำเหมืองแก่เสาร์ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา ตำบลดอนศรีชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

498,300.00 บาท

505,817.00 บาท

0525565000411 บริษัท จิรโชติ จำกัด 498,000.00

งานปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายแว่ลุงวัง ถึงสายเลียบลำเหมืองแก่

เสาร์ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งหลวงพัฒนา รายละเอียดตามแบบแปลนแระประมาณการ

ของกองช่าง

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0525565000411 บริษัท จิรโชติ จำกัด 651022005668 3/2566 20/10/2565 498,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097794529

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานธุรการ และจดบันทึกข้อมูล งานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,000.00 บาท

1560500062491 นาย นครินทร์  จำรัส 96,000.00
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานธุรการ และจดบันทึกข้อมูล งานกองช่าง

ระยะเวลา ๑๒ เดอน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560500062491 นาย นครินทร์  จำรัส 651014198286 19/2565 03/10/2565 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097670720

จ้างเหมาบริการจัดทำการสำรวจพร้อมประมวลผลและสรุปผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

0994000473702
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

พะเยา
15,000.00

จ้างเหมาบริการจัดทำการสำรวจพร้อมประมวลผลและสรุปผลความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ประจำ

ปีงบประมาณ 2565

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000473702
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
650914564061 72/2565 27/09/2565 15,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097735378

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินและงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

384,000.00 บาท

384,000.00 บาท

1560100034083 นาย นิคม  สมตัว 96,000.00
เหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินและงานสาธารณสุข เป็นระยะ

เวลา ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖
1

2560100033174 นาย ธนวัฒน์  นามวงศ์ 96,000.002

2471800000882 นาย วชิระ  ยุบลชิต 96,000.003

3560500651639 นาย พิทักษ์พงษ์  พรมโลก 96,000.004

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560100034083 นาย นิคม  สมตัว 651014137206 7/2566 03/10/2565 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 2471800000882 นาย วชิระ  ยุบลชิต 651014137334 9/2566 03/10/2565 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 2560100033174 นาย ธนวัฒน์  นามวงศ์ 651014137305 8/2566 03/10/2565 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

4 3560500651639 นาย พิทักษ์พงษ์  พรมโลก 651014137369 10/2566 03/10/2565 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097701563

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัตงานพนักงานดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

429,000.00 บาท

429,000.00 บาท

1560100121156 นาย ศิริพงษ์  วงศ์รักษา 96,000.00
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานดับเพลิง เป็นระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1

ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566
1

1579900385695 นาย ปิยวัฒน์  บุญธรรม 96,000.002

5560500024185 ยุทธการ ศรีจันทร์อ่อน 96,000.003

1560101519579 นาย ศิรสิทธิ์  มหาวัน 96,000.004

1560100095309 นาย ยุทธการ  ปวงคำตัน 22,500.00
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพนักงานดับเพลิง เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1

ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
5

1560101513091 นาย กฤษณะ  คำอินต๊ะ 22,500.006

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560100095309 นาย ยุทธการ  ปวงคำตัน 651014134359 5/2566 03/10/2565 22,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

2 1560100121156 นาย ศิริพงษ์  วงศ์รักษา 651014134130 1/2566 03/10/2565 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

3 1560101513091 นาย กฤษณะ  คำอินต๊ะ 651014134387 6/2566 03/10/2565 22,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

4 1579900385695 นาย ปิยวัฒน์  บุญธรรม 651014134221 2/2566 03/10/2565 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

5 5560500024185 ยุทธการ ศรีจันทร์อ่อน 651014134254 3/2566 03/10/2565 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

6 1560101519579 นาย ศิรสิทธิ์  มหาวัน 651014134331 4/2566 03/10/2565 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097765966

จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อสนับสนุนด้านงานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,000.00 บาท

3560500053804 นาย สุริยันต์  ใจหาญ 96,000.00

งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อสนับสนุนด้านงานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน

ตำบลดอนศรีชุม เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่

๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560500053804 นาย สุริยันต์  ใจหาญ 651014168695 16/2566 03/10/2565 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097764856

จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สถิติ ข้อมูลสารสนเทศและบันทึกข้อมูลสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,000.00 บาท

1560100395906 นาย ธีรวุฒิ  ขัติวงศ์ 96,000.00

การจ้างปฏิบัติงาน เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สถิติ ข้อมูลสารสนเทศและบันทึกข้อมูล

สำนักปลัด เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐

กันยายน ๒๕๖๖

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560100395906 นาย ธีรวุฒิ  ขัติวงศ์ 651014168395 15/2566 03/10/2565 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097705598

จ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานธุรการและจดบันทึกข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22,500.00 บาท

22,500.00 บาท

1560100256108 นาย ชนะชัย  เรือนกูล 22,500.00
งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการและจดบันทึกข้อมูล งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ระยะเวลา ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาตม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560100256108 นาย ชนะชัย  เรือนกูล 651014137389 11/2566 03/10/2565 22,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65097763869

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,000.00 บาท

1560100109431 นาง มัสยา  บุญประเสริฐ 96,000.00
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คน
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560100109431 นาง มัสยา  บุญประเสริฐ 651014137433 12/2566 03/10/2565 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65107107286

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานธุรการในสถานที่กลาง ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
138,000.00 บาท

138,000.00 บาท

1560100436327 นางสาว จริญญา  อินอร 138,000.00

งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานธุรการในสถานที่กลาง ณ ศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560100436327 นางสาว จริญญา  อินอร 651014206847 21/2566 03/10/2565 138,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65107107078

เช่าครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

0563547000632 หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 30,000.00

บริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบย่อ-ขยาย สีขาว-ดำ (แบบไม่รวมกระดาษถ่าย

เอกสาร) เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน

๒๕๖๖)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563547000632 หจก.เอส.พี.ซัพพลาย โอเอ 651014211645 22/2566 03/10/2565 30,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65107097776

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ แบบมีการย่อ-ขยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,000.00 บาท

30,000.00 บาท

0563558000248 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยา ซัพพลาย เซอร์วิส 30,000.00

บริการให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบย่อ-ขยาย สีขาว-ดำ (แบบไม่รวมกระดาษถ่าย

เอกสาร) เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน

๒๕๖๖)

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0563558000248
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพะเยา ซัพพลาย

เซอร์วิส
651014204067 20/2566 03/10/2565 30,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65107082693

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,000.00 บาท

3520300243162 นาง ศรีบาล  บุญธรรม 96,000.00
การจ้างปฏิบัติงานทำความสะอาด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวงพัฒนา ชุม เป็น

ระยะเวลา ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3520300243162 นาง ศรีบาล  บุญธรรม 651014137489 14/2566 03/10/2565 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65107054838

จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสมุนไพร และต้นไม้ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,000.00 บาท

3560500708941 นาย ศรีหล้า  ฐานพานิชย์ 96,000.00
งานจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม สวนสมุนไพร และ

ต้นไม้ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560500708941 นาย ศรีหล้า  ฐานพานิชย์ 651014137456 13/2566 03/10/2565 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65107014562

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,000.00 บาท

1560600015355 นางสาว ฐิตินันท์  งามตา 96,000.00
งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี เป็นระยะ

เวลา ๑๒ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560600015355 นางสาว ฐิตินันท์  งามตา 651014198232 18/2566 03/10/2565 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65107045284

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,000.00 บาท

96,000.00 บาท

1560600076192 นางสาว วิลาวัณย์  เผ่าเต็ม 96,000.00
งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ระยะ

เวลา ๑๒ เดือน  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1560600076192 นางสาว วิลาวัณย์  เผ่าเต็ม 651014198037 17/2566 03/10/2565 96,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65107028585

จ้างเหมาเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

90,000.00 บาท

90,000.00 บาท

3560500196711 นาย บุญศรี  ปัญญา 90,000.00

งานจ้างเหมาเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

ในอัตราตันละ ๗๐๐ บาท

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560500196711 นาย บุญศรี  ปัญญา 651024002389 2/2566 04/10/2565 90,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

65107025063

จ้างเหมาบริการเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150,000.00 บาท

150,000.00 บาท

3560500479739 นาย ลิต  คำมา 150,000.00

จ้างเหมาบริการเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอย ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนศรีชุม จำนวน ๖ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม

๒๕๖๖ รายละเอียดตามขอบเขตของงานจ้างที่หน่วยงานกำหนด

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3560500479739 นาย ลิต  คำมา 651024001551 1/2566 04/10/2565 150,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


