
ล ำดับ วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี (รำคำกลำง) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (อบต.) 3,305.92 วธิเีฉพาะ บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัถูกต้อง 
ประจ าเดือน กันยายน 2563 3,305.92              เจาะจง 3,305.92                               3,305.92                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ศพด.) 804.00 วธิเีฉพาะ บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัถูกต้อง 
ประจ าเดือน กันยายน 2563 804.00                 เจาะจง 804.00                                  804.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

3 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย ม.1-6 216,261.35 วธิเีฉพาะ บ.ทพิยาวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัดบ.ทพิยาวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้อง สัญญาจ้าง EB1/2563

ประจ าเดือน กันยายน 2563 216,261.35           เจาะจง 216,261.35                            216,261.35                            ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

4 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 1/63 60,404.40 วธิเีฉพาะ สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้อง 
งวดที่ 4 เดือน กันยายน 2563 เจาะจง 60,404.40                              60,404.40                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 36,240.00 วธิเีฉพาะ หจก. กิจสมบรูณ์ออยล์ หจก. กิจสมบรูณ์ออยล์ มีคุณสมบติัถูกต้อง 
ประจ าเดือน กันยายน 2563 36,240.00             เจาะจง 36,240.00                              36,240.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

6 ค่าหนังสือพมิพร์ายวนั 400.00 วธิเีฉพาะ นางสาวจันทรา  ส้วยเกร็ด นางสาวจันทรา  ส้วยเกร็ด มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 98 /2563
ประจ าเดือน กันยายน 2563 400.00                 เจาะจง 400.00                                  400.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

7 ค่าปา้ย โครงการอบรมคุณธรรมฯ 432.00 วธิเีฉพาะ ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 89 /2563

432.00                 เจาะจง 432.00                                  432.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

8 ค่าปา้ย โครงการฝึกอบรมการปอ้งกัน 432.00 วธิเีฉพาะ ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 90 /2563

และปราบปรามการทจุริตของภาครัฐ 432.00                 เจาะจง 432.00                                  432.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

9 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 16,740.15 วธิเีฉพาะ บจก.โตโยต้าทา่จีน ผู้จ าหน่ายโตโยต้าบจก.โตโยต้าทา่จีน ผู้จ าหน่ายโตโยต้า มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 91 /2563

เลขทะเบยีน กพ 9412 นครปฐม 16,740.15             เจาะจง 16,740.15                              16,740.15                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

10 ค่าครุภณัฑ์ซัมเมอร์ส 10 แรง 89,500.00 วธิเีฉพาะ หจก. ดีพเวลลี 1994 หจก. ดีพเวลลี 1994 มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 99 /2563

380 โวลต์ 89,500.00             เจาะจง 89,500.00                              89,500.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

11 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในฝึกอบรมโครงการ 1,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวบงัอร  วงษป์ระเสริฐ นางสาวบงัอร  วงษป์ระเสริฐ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 100 /2563

ส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุฯ 1,000.00              เจาะจง 1,000.00                               1,000.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม

ประจ ำปีงบประมำณ 2563

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

12 พฤษภาคม 2563

บนัทกึตกลงซ้ือ 6/2563

3 สิงหาคม 2563

1 กันยายน 2563

บนัทกึตกลงเช่า 1/2563

1 ตุลาคม 2562

บนัทกึตกลงเช่า 2/2563

1 ตุลาคม 2562

1 พฤศจิกายน 2562

สัญญาซ้ือ 5/2563

3 กันยายน 2563

3 กันยายน 2563

4 กันยายน 2563

1 กันยายน 2563

3 กันยายน 2563



แผ่นท่ี 2

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี (รำคำกลำง) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป
งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

12 ค่าปา้ย โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 432.00 วธิเีฉพาะ ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 92 /2563
ผู้สูงอายุ คนพกิาร 432.00                 เจาะจง 432.00                                  432.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

13 ปา้ยไวนิลโครงการฝึกอบรมเพิ่ม 432.00 วธิเีฉพาะ ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 93 /2563
ศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีฯ 432.00                 เจาะจง 432.00                                  432.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

14 ค่าวสัดุส านักงาน (กองคลัง) 5,105.00 วธิเีฉพาะ ร้านทองสวสัด์ิ ร้านทองสวสัด์ิ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 101 /2563
5,105.00              เจาะจง 5,105.00                               5,105.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

15 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 13,340.00 วธิเีฉพาะ นางสาวบงัอร  วงษป์ระเสริฐ นางสาวบงัอร  วงษป์ระเสริฐ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 102 /2563
การจับจีบผูกผ้า และผูกผ้าประดับ 13,340.00             เจาะจง 13,340.00                              13,340.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

16 โครงการลงหนิคลุกปรับปรุง 480,000.00 วธิเีฉพาะ บริษทั พ ีแอนด์ ไอ จ ากัด บริษทั พ ีแอนด์ ไอ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้อง สัญญาจ้าง 21 /2563

ซ่อมแซมถนนในภายต าบลคลองใหม่ 480,000.00 เจาะจง 480,000.00                            480,000.00                            ครบถ้วน ตามเง่ือนไข
17 ค่าซ่อมแซมระบบประปาบาดาล 20,116.00 วธิเีฉพาะ หจก.สหะจักรเพชรพานิชย์ หจก.สหะจักรเพชรพานิชย์ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 94 /2563

20,116.00             เจาะจง 20,116.00                              20,116.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข
18 ค่าซ่อมเคร่ืองกรองน้ า 6,206.00 วธิเีฉพาะ ร้านเอ็ม วอเตอร์คลีน ร้านเอ็ม วอเตอร์คลีน มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 95 /2563

6,206.00              เจาะจง 6,206.00                               6,206.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข
19 วสัดุส านักงาน 17,754.00 วธิเีฉพาะ ร้านทองสวสัด์ิ ร้านทองสวสัด์ิ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 103 /2563

(ส านักงานปลัด) 17,754.00             เจาะจง 17,754.00                              17,754.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข
20 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 3,696.00 วธิเีฉพาะ ร้านทองสวสัด์ิ ร้านทองสวสัด์ิ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 104 /2563

(ส านักงานปลัด) 3,696.00              เจาะจง 3,696.00                               3,696.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข
21 วสัดุส านักงาน 9,070.00 วธิเีฉพาะ ร้านทองสวสัด์ิ ร้านทองสวสัด์ิ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 105 /2563

(กองสวสัดิการสังคม) 9,070.00              เจาะจง 9,070.00                               9,070.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข
22 ค่าน้ าด่ืม แบบแก้ว 30 ลัง 1,500.00 วธิเีฉพาะ หจก.อุตสาหกรรมด่ืมเจริญดี หจก.อุตสาหกรรมด่ืมเจริญดี มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 106 /2563

1,500.00              เจาะจง 1,500.00                               1,500.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข
23 ค่าวสัดุอุปกรณ์ส าหรับศูนย์ปฏบิติั 4,684.00 วธิเีฉพาะ ร้านทองสวสัด์ิ ร้านทองสวสัด์ิ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 107 /2563

การร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 4,684.00              เจาะจง 4,684.00                               4,684.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข
24 ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ 10,360.00 วธิเีฉพาะ นายอดิศักด์ิ เจริญยนต์ นายอดิศักด์ิ เจริญยนต์ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 96 /2563

10,360.00             เจาะจง 10,360.00                              10,360.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

11 กันยายน 2563

4 กันยายน 2563

10 กันยายน 2563

11 กันยายน 2563

10 กันยายน 2563

10 กันยายน 2563

15 กันยายน 2563

10 กันยายน 2563

11 กันยายน 2563

15 กันยายน 2563

15 กันยายน 2563

11 กันยายน 2563

11 กันยายน 2563



แผ่นท่ี 3

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี (รำคำกลำง) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป
งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

25 ค่าถังขยะพลาสติก 100 ใบ 75,000.00 วธิเีฉพาะ ร้านดีน่า ยิ่งเจริญ ร้านดีน่า ยิ่งเจริญ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 108 /2563

75,000.00             เจาะจง 75,000.00                              75,000.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

26 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 145,127.50 วธิเีฉพาะ นายสมศักด์ิ  วรนิสรากุล นายสมศักด์ิ  วรนิสรากุล มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 109 /2563

145,127.50           เจาะจง 145,127.50                            145,127.50                            ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

27 ค่าวสัดุการเกษตร 7,490.00 วธิเีฉพาะ นายสมศักด์ิ  วรนิสรากุล นายสมศักด์ิ  วรนิสรากุล มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 110 /2563

7,490.00              เจาะจง 7,490.00                               7,490.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

28 ค่าวสัดุก่อสร้าง 31,723.56 วธิเีฉพาะ นายสมศักด์ิ  วรนิสรากุล นายสมศักด์ิ  วรนิสรากุล มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 111 /2563

31,723.56             เจาะจง 31,723.56                              31,723.56                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

29 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 725.00 วธิเีฉพาะ นางสาวจันทรา  ส้วยเกร็ด นางสาวจันทรา  ส้วยเกร็ด มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 97 /2563

ประชุมสภาฯ (24 ก.ย.63) 725.00                 เจาะจง 725.00                                  725.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

30 ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองเชื่อมทอ่ HDPE 31,000.00 วธิเีฉพาะ ร้านไพฑูรย์-บาดาลการยนต์ ร้านไพฑูรย์-บาดาลการยนต์ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 112 /2563

31,000.00             เจาะจง 31,000.00                              31,000.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

31 ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ 23,300.00 วธิเีฉพาะ ร้านไพฑูรย์-บาดาลการยนต์ ร้านไพฑูรย์-บาดาลการยนต์ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 113 /2563

23,300.00             เจาะจง 23,300.00                              23,300.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

32 ค่าครุภณัฑ์ซัมเมอร์ส 7.5 แรง 74,500.00 วธิเีฉพาะ หจก. ดีพเวลลี 1994 หจก. ดีพเวลลี 1994 มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 114 /2563

380 โวลต์ 74,500.00             เจาะจง 74,500.00                              74,500.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

33 ค่าตลับหมึกพมิพ ์(Drum) 5,200.00 วธิเีฉพาะ ร้านเอ คอมเซอร์วสิ ร้านเอ คอมเซอร์วสิ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 115 /2563

5,200.00              เจาะจง 5,200.00                               5,200.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

34 ค่าวสัดุประปา 99 รายการ 99,138.24 วธิเีฉพาะ ร้านบา้นใหม่วสัดุภณัฑ์ ร้านบา้นใหม่วสัดุภณัฑ์ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 116 /2563

99,138.24             เจาะจง 99,138.24                              99,138.24                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

35 โครงการฝังทอ่ คสล. Ø 1.00 ม. 50,000.00 วธิเีฉพาะ นายนรินทร์  สุขขัง นายนรินทร์  สุขขัง มีคุณสมบติัถูกต้อง สัญญาจ้าง 22 /2563

ระบายน้ าบริเวณคลองข้างบา้น 46,000.00 เจาะจง 46,000.00                              46,000.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

ครูแมว หมู่ที่ 5 

36 ค่าซ่อมรถ ทะเบยีน บย 5267 นฐ 35,724.63 วธิเีฉพาะ บจก.โตโยต้าทา่จีน ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า บจก.โตโยต้าทา่จีน ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 98 /2563

35,724.63             เจาะจง 35,724.63                              35,724.63                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

17 กันยายน 2563

24 กันยายน 2563

23 กันยายน 2563

16 กันยายน 2563

16 กันยายน 2563

16 กันยายน 2563

16 กันยายน 2563

21 กันยายน 2563

21 กันยายน 2563

21 กันยายน 2563

21 กันยายน 2563

21 กันยายน 2563



แผ่นท่ี 4

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี (รำคำกลำง) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป
งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

37 ค่าเปล่ียนหลอดไฟ LED และปรับปรุง 76,207.54 วธิเีฉพาะ บริษทั เวล็ธ ิเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด บริษทั เวล็ธ ิเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 99 /2563

หลอดไฟส่องสวา่งภายในส านักงาน 76,207.54             เจาะจง 76,207.54                              76,207.54                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

อบต.คลองใหม่

38 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้ 250,000.00 วธิเีฉพาะ บริษทั เวล็ธ ิเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด บริษทั เวล็ธ ิเอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้อง สัญญาจ้าง 23 /2563

แสงสวา่งอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 231,000.00 เจาะจง 231,000.00                            231,000.00                            ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

บา้นคลองใหม่

29 กันยายน 2563

29 กันยายน 2563


