
ล ำดับ วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี (รำคำกลำง) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (อบต.) 7,863.36 วธิเีฉพาะ บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัถูกต้อง 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 7,863.36              เจาะจง 7,863.36                               7,863.36                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ศพด.) 1,186.08 วธิเีฉพาะ บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) บจก. ริโก้ (ประเทศไทย) มีคุณสมบติัถูกต้อง 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 1,186.08              เจาะจง 1,186.08                               1,186.08                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

3 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย ม.1-6 209,240.10 วธิเีฉพาะ บ.ทิพยาวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด บ.ทิพยาวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้อง สัญญาจ้าง EB1/2563

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 209,240.10           เจาะจง 209,240.10                            209,240.10                            ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

4 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 1/63 56,008.96 วธิเีฉพาะ สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้อง 
งวดที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2563 เจาะจง 56,008.96                              56,008.96                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 32,355.00 วธิเีฉพาะ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจสมบรูณ์ออยล์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจสมบรูณ์ออยล์ มีคุณสมบติัถูกต้อง 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 32,355.00             เจาะจง 32,355.00                              32,355.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

6 ค่าหนังสือพมิพร์ายวนั 380.00 วธิเีฉพาะ นางสาวจันทรา  ส้วยเกร็ด นางสาวจันทรา  ส้วยเกร็ด มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 67 /2563
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 380.00                 เจาะจง 380.00                                  380.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

7 ค่าปา้ย โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก 432.00 วธิเีฉพาะ ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 59 /2563
ร่ามต้านภยัเอดส์ 432.00                 เจาะจง 432.00                                  432.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

8 ค่าปา้ย โครงการครอบครัวสดใส 432.00 วธิเีฉพาะ ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 60 /2563
ใส่ใจสุขภาพ 432.00                 เจาะจง 432.00                                  432.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

9 ค่าปา้ย โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน 432.00 วธิเีฉพาะ ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 61 /2563
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 432.00                 เจาะจง 432.00                                  432.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

10 ค่าเติมน้ ายา โครงการฝึกอบรม 6,000.00 วธิเีฉพาะ บริษทั ก.นครปฐมสากล จ ากัด บริษทั ก.นครปฐมสากล จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 62 /2563
ซ้อมแผนปอ้งกันฯ 6,000.00              เจาะจง 6,000.00                               6,000.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

11 ค่าวสัดุอุปกรณ์ โครงการครอบครัว 1,825.00 วธิเีฉพาะ นางสาวบงัอร  วงษป์ระเสริฐ นางสาวบงัอร  วงษป์ระเสริฐ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 68 /2563
สดใสใส่ใจสุขภาพ 1,825.00              เจาะจง 1,825.00                               1,825.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

สัญญาซ้ือ 5/2563

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

ประจ ำปีงบประมำณ 2563

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

บนัทกึตกลงเช่า 1/2563

1 ตุลาคม 2562

บนัทกึตกลงเช่า 2/2563

1 ตุลาคม 2562

1 พฤศจิกายน 2562

12 พฤษภาคม 2563

บนัทกึตกลงซ้ือ 5/2563

1 มิถุนายน 2563

1 กรกฎาคม 2563

1 กรกฎาคม 2563

10 กรกฎาคม 2563

10 กรกฎาคม 2563

10 กรกฎาคม 2563

10 กรกฎาคม 2563



แผ่นท่ี 2

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี (รำคำกลำง) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

12 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง โครงการฝึกอบรม 864.00 วธิเีฉพาะ หจก.กิจสมบรูณ์ออยล์ หจก.กิจสมบรูณ์ออยล์ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 69 /2563
ซ้อมแผนปอ้งกันฯ 864.00                 เจาะจง 864.00                                  864.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

13 ค่าถังก๊าซหงุต้ม โครงการฝึกอบรม ยกเลิก วธิเีฉพาะ นางสาวบงัอร  วงษป์ระเสริฐ นางสาวบงัอร  วงษป์ระเสริฐ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 70 /2563
ซ้อมแผนปอ้งกันฯ ยกเลิก เจาะจง ยกเลิก ยกเลิก ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

14 โครงการฝังทอ่ระบายน้ า คสล. 230,000.00 วธิเีฉพาะ บริษทั ชาญการช่าง จ ากัด บริษทั ชาญการช่าง จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้อง สัญญาจ้าง 15 /2563

Ø 0.60 เรียบถนนสายบา้นนายแปว้ 228,000.00 เจาะจง 226,000.00                            226,000.00                            ครบถ้วน ตามเง่ือนไข
น้อยพทิกัษ ์ หมู่ที่ 4

15 ค่าซ่อมกระจกบงัลมหน้า 6,401.17 วธิเีฉพาะ บจก.โตโยต้าทา่จีน ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า บจก.โตโยต้าทา่จีน ผู้จ าหน่ายโตโยต้า มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 63 /2563
ทะเบยีนรถ กจ 1533 นครปฐม 6,401.17              เจาะจง 6,401.17                               6,401.17                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม 700,000.00 e-bidding บริษทั วาย.พ.ี88กรุ๊ป จ ากัด บริษทั วาย.พ.ี88กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้อง สัญญาจ้าง EB11 /2563

ฝังทอ่ระบายน้ า คสล. Ø 0.60 ม. 700,000.00 546,000.00                            546,000.00                            ครบถ้วน ตามเง่ือนไข
สายลุงอางค์  นุชชาดี ม.2

17 ค่าวสัดุประปา 79 รายการ 94,865.97 วธิเีฉพาะ ร้านบา้นใหม่วสัดุภณัฑ์ ร้านบา้นใหม่วสัดุภณัฑ์ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 71 /2563
94,865.97             เจาะจง 94,865.97                              94,865.97                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

18 ค่าโต๊ะท างานและเก้าอี้ส านักงาน 9,500.00 วธิเีฉพาะ บริษทั โชคดี คอร์ปอเรท จ ากัด บริษทั โชคดี คอร์ปอเรท จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 72 /2563
(ส านักงานปลัด) 9,500.00              เจาะจง 9,500.00                               9,500.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

19 ค่าเคร่ืองดูดฝุ่น 5,800.00 วธิเีฉพาะ ร้าน นิกกี้ เฮ้า ร้าน นิกกี้ เฮ้า มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 73 /2563
5,800.00              เจาะจง 5,800.00                               5,800.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

20 ค่าปา้ย โครงการพฒันาศักยภาพและ 432.00 วธิเีฉพาะ ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 64 /2563
ดูแลสุขภาพเบื้องต้นใหแ้ก่ผู้น าสตรีฯ 432.00                 เจาะจง 432.00                                  432.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

21 ค่าปา้ย โครงการส่งเสริมและพฒันา 432.00 วธิเีฉพาะ ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 65 /2563
กลุ่ม/เครือข่ายต าบลคลองใหม่ 432.00                 เจาะจง 432.00                                  432.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

22 ค่าวสัดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริม 4,050.00 วธิเีฉพาะ นางสาวบงัอร  วงษป์ระเสริฐ นางสาวบงัอร  วงษป์ระเสริฐ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 74 /2563
และพฒันากลุ่ม/เครือข่ายฯ 4,050.00              เจาะจง 4,050.00                               4,050.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

23 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 8,725.00 วธิเีฉพาะ ร้านพ ีเอส พานิช ร้านพ ีเอส พานิช มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 75 /2563
(กองการศึกษา) 8,725.00              เจาะจง 8,725.00                               8,725.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

10 กรกฎาคม 2563

10 กรกฎาคม 2563

10 กรกฎาคม 2563

13 กรกฎาคม 2563

13 กรกฎาคม 2563

16 กรกฎาคม 2563

17 กรกฎาคม 2563

14 กรกฎาคม 2563

15 กรกฎาคม 2563

15 กรกฎาคม 2563

17 กรกฎาคม 2563

17 กรกฎาคม 2563



แผ่นท่ี 3

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี (รำคำกลำง) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

24 ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายใหเ้จ้าหน้าที่ 59,706.00 วธิเีฉพาะ ร้านไฟร์ ไฟทต้ิ์ง อิควปิเม้นท์ ร้านไฟร์ ไฟทต้ิ์ง อิควปิเม้นท์ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 76 /2563
ปฏบิติังานปอ้งกันฯ (ชุดดับเพลิง) 59,706.00             เจาะจง 59,706.00                              59,706.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

25 ค่าวสัดุก่อสร้าง 20 รายการ 46,901.00 วธิเีฉพาะ นายสมศักด์ิ  วรนิสรากุล นายสมศักด์ิ  วรนิสรากุล มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 77 /2563
46,901.00             เจาะจง 46,901.00                              46,901.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

26 ค่าวสัดุเกษตร 7 รายการ 12,248.00 วธิเีฉพาะ นายสมศักด์ิ  วรนิสรากุล นายสมศักด์ิ  วรนิสรากุล มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 78 /2563
12,248.00             เจาะจง 12,248.00                              12,248.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

27 ค่าวสัดุงานบา้นางานครัว 19 รายการ 8,358.00 วธิเีฉพาะ ร้านพ ีเอส พานิช ร้านพ ีเอส พานิช มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 79 /2563
8,358.00              เจาะจง 8,358.00                               8,358.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

28 ค่าวสัดุส านักงาน 29 รายการ 11,069.00 วธิเีฉพาะ ร้านพ ีเอส พานิช ร้านพ ีเอส พานิช มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 80 /2563
11,069.00             เจาะจง 11,069.00                              11,069.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

29 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 26,010.00 วธิเีฉพาะ ร้านพ ีเอส พานิช ร้านพ ีเอส พานิช มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 81 /2563
(กองคลัง) 26,010.00             เจาะจง 26,010.00                              26,010.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

30 ค่าวสัดุส านักงาน 27,530.00 วธิเีฉพาะ ร้านพ ีเอส พานิช ร้านพ ีเอส พานิช มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 82 /2563
(กองคลัง) 27,530.00             เจาะจง 27,530.00                              27,530.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

31 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 3,969.00 วธิเีฉพาะ ร้านพ ีเอส พานิช ร้านพ ีเอส พานิช มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 83 /2563
(กองคลัง) 3,969.00              เจาะจง 3,969.00                               3,969.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

32 ค่าปา้ยไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 3,528.00 วธิเีฉพาะ ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป ร้านไทยอาร์ต พร้ินต้ิง กรุ๊ป มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 66 /2563
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 3,528.00              เจาะจง 3,528.00                               3,528.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

33 ค่าเดินสายแลน พร้อมอุปกรณ์ 7,600.00 วธิเีฉพาะ ร้านเอ คอม เซอร์วสิ ร้านเอ คอม เซอร์วสิ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 67 /2563
(กองสวสัดิการสังคม) 7,600.00              เจาะจง 7,600.00                               7,600.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

34 ค่าเดินสายแลน (LAN) พร้อมอุปกรณ์ 2,400.00 วธิเีฉพาะ ร้านเอ คอม เซอร์วสิ ร้านเอ คอม เซอร์วสิ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 68 /2563
(กองคลัง) 2,400.00              เจาะจง 2,400.00                               2,400.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

35 ค่าซัมเมอร์ส 2 แรงม้า 380 โวลต์ 99,000.00 วธิเีฉพาะ หจก. ดีพเวลลี 1994 หจก. ดีพเวลลี 1994 มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังซ้ือ 84 /2563
99,000.00             เจาะจง 99,000.00                              99,000.00                              ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

36 ค่าซ่อมคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo 500.00 วธิเีฉพาะ ร้านเอ คอม เซอร์วสิ ร้านเอ คอม เซอร์วสิ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 69 /2563
(กองช่าง) 500.00                 เจาะจง 500.00                                  500.00                                  ครบถ้วน ตามเง่ือนไข
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แผ่นท่ี 4

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี (รำคำกลำง) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

37 ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (เช็คระยะ 5,512.00 วธิเีฉพาะ ร้านเอ คอม เซอร์วสิ ร้านเอ คอม เซอร์วสิ มีคุณสมบติัถูกต้อง ใบส่ังจ้าง 70 /2563
90,000 กม.) กพ 9412 นฐ 5,512.00              เจาะจง 5,512.00                               5,512.00                               ครบถ้วน ตามเง่ือนไข

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม 270,000.00 วธิเีฉพาะ บริษทั ฤทธิห์นุมานการโยธา จ ากัด บริษทั ฤทธิห์นุมานการโยธา จ ากัด มีคุณสมบติัถูกต้อง สัญญาจ้าง 16 /2563

ทอ่ระบายน้ า Ø 0.60 เมตร ถนน 250,000.00 เจาะจง 249,000.00                            249,000.00                            ครบถ้วน ตามเง่ือนไข
สายบา้นนายสุวรรณ โตสงวน หมู่ที่ 2
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