
ล ำดับ วงเงนิงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ (รำคำกลำง) จัดจ้ำง และรำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสังเขป

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (อบต.) 6,596.16 วธิเีฉพาะ บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัถูกต้อง 
ประจ าเดือน เมษายน 2562 6,596.16               เจาะจง 6,596.16                               6,596.16                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ศพด.) 901.28 วธิเีฉพาะ บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัถูกต้อง 
ประจ าเดือน เมษายน 2562 901.28                 เจาะจง 901.28                                  901.28                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

3 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย ม.1-6 165,406.95 e-Bidding บ.ทิพยาวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด บ.ทิพยาวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้อง สัญญาจ้าง 2 /2562
ประจ าเดือน เมษายน 2562 165,406.95           165,406.95                            165,406.95                            ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 33,980.00 วธิเีฉพาะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจสมบรูณ์ออยล์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจสมบรูณ์ออยล์ มีคุณสมบติัถูกต้อง 
ประจ าเดือน เมษายน 2562 33,980.00             เจาะจง 33,980.00                              33,980.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

5 ค่าหนังสือพมิพร์ายวนั 380.00 วธิเีฉพาะ นางสาวจันทรา  ส้วยเกร็ด นางสาวจันทรา  ส้วยเกร็ด มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 35 /2562
ประจ าเดือน เมษายน 2562 380.00                 เจาะจง 380.00                                  380.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

6 ซ่อมแซมรถบรรทกุขยะมูลฝอย 32,998.80 วธิเีฉพาะ บจก. ไทยอินเตอร์ยูเนี่ยนทรัค บจก. ไทยอินเตอร์ยูเนี่ยนทรัค มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 53 /2562
89-0147 32,998.80             เจาะจง 32,998.80                              32,998.80                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

7 ค่าธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ 76,750.00 วธิเีฉพาะ ร้านวนัดี ปญัญาพร ร้านวนัดี ปญัญาพร มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 36 /2562
(ว.ป.ร.) และอุปกรณ์อื่น 76,750.00             เจาะจง 76,750.00                              76,750.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

8 ค่าน้ าด่ืม 15 ลัง โครงการสืบสาน 750.00 วธิเีฉพาะ หจก.อุตสาหกรรมด่ืมเจริญดี หจก.อุตสาหกรรมด่ืมเจริญดี มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 37 /2562
ประเพณีสงกรานต์ 750.00                 เจาะจง 750.00                                  750.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

9 ค่าปา้ยไวนิล โครงการสืบสาน 2,874.00 วธิเีฉพาะ ร้านการันตีการพมิพ์ ร้านการันตีการพมิพ์ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 54 /2562
ประเพณีสงกรานต์ 2,874.00               เจาะจง 2,874.00                               2,874.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

10 ค่าประดับดอกไม้บริเวณพธิแีละ 4,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวบงัอร  วงษป์ระเสริฐ นางสาวบงัอร  วงษป์ระเสริฐ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 55 /2562
ดอกไม้สด (สงกรานต์ 62) 4,000.00               เจาะจง 4,000.00                               4,000.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

11 ค่าเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์  และ 7,500.00 วธิเีฉพาะ นางสาวชุติมณฑน์ อ่ าสุวรรณ นางสาวชุติมณฑน์ อ่ าสุวรรณ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 56 /2562
ดนตรีวงแคนประยุกต์ (สงกรานต์ 62) 7,500.00               เจาะจง 7,500.00                               7,500.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน พ.ศ. 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม ่อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง

ประจ ำปีงบประมำณ 2562



แผ่นที่ 2

ล ำดับ วงเงนิงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ (รำคำกลำง) จัดจ้ำง และรำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสังเขป

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง

12 ค่าปา้ยไวนิล โครงการ BIG 828.00 วธิเีฉพาะ ร้านการันตีการพมิพ์ ร้านการันตีการพมิพ์ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 57 /2562
 cleaning day ประจ าป ี2562 828.00                 เจาะจง 828.00                                  828.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

13 ค่าวสัดุอุปกรณ์  โครงการ BIG 540.00 วธิเีฉพาะ นางสาวบงัอร  วงษป์ระเสริฐ นางสาวบงัอร  วงษป์ระเสริฐ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 38 /2562
cleaning day ประจ าป ี2562 540.00                 เจาะจง 540.00                                  540.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

14 ค่าวสัดุอุปกรณ์ส านักงาน (กองคลัง) 16,373.00 วธิเีฉพาะ ร้านพ ีเอส พานิช ร้านพ ีเอส พานิช มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 39 /2562
จ านวน 21 รายการ 16,373.00             เจาะจง 16,373.00                              16,373.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

15 ค่าวสัดุอุปกรณ์ส านักงาน (กองช่าง) 3,850.00 วธิเีฉพาะ ร้านพ ีเอส พานิช ร้านพ ีเอส พานิช มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 40 /2562
3,850.00               เจาะจง 3,850.00                               3,850.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

16 ค่าวสัดุอุปกรณ์ส านักงาน 17,000.00 วธิเีฉพาะ ร้านพ ีเอส พานิช ร้านพ ีเอส พานิช มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 41 /2562
 (ส านักงานปลัด) 19 รายการ 17,000.00             เจาะจง 17,000.00                              17,000.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

17 ค่าวสัดุประปา 49 รายการน 64,639.02 วธิเีฉพาะ ร้านบา้นใหม่วสัดุภณัฑ์ ร้านบา้นใหม่วสัดุภณัฑ์ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 42 /2562
64,639.02             เจาะจง 64,639.02                              64,639.02                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

18 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 14 รายการ 69,810.00 วธิเีฉพาะ นายสมศักด์ิ  วรนิสรากุล นายสมศักด์ิ  วรนิสรากุล มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 43 /2562
69,810.00             เจาะจง 69,810.00                              69,810.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

19 ค่าซ่อมแซมรถบรรทกุขยะมูลฝอย 12,184.95 วธิเีฉพาะ บจก.อีซุซุอึ๊งง่วนไต๋นครปฐม บจก.อีซุซุอึ๊งง่วนไต๋นครปฐม มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 58 /2562
12,184.95             เจาะจง 12,184.95                              12,184.95                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

20 ค่าวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 3,000.00 วธิเีฉพาะ ร้าน พ ีสแควร์ ซัพพลาย ร้าน พ ีสแควร์ ซัพพลาย มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 44 /2562
พร้อมอุปกรณ์ 3,000.00               เจาะจง 3,000.00                               3,000.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข 24 เมษายน 2562
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน เมษำยน พ.ศ. 2562


