
รายการ จ านวน งบประมาณ ผู้ได้รับคัดเลือก ปญัหาและอุปสรรค
ล าดับที่ (หน่วยนับ) ที่ใช้จริง

(บาท)
ประจ ำเดือนตุลำคม  2561

ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2561

1 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,000              นายสุรัตน์ ลักษณากุลฑล
2 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์เดือนตุลาคม 2561 1 งาน เฉพาะเจาะจง 9,384              สหกรณ์โคนมครปฐม จ ากัด
3 ค่าจัดซ้ือพวงมาลา 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,000              นายบญุเลิด  บญุประสพ
4 ค่าจัดซ้ือพวงมาลาวันปยิะ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,500              นายบญุเลิด  บญุประสพ
5 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(สป) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 7,000              สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
6 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,700              สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
7 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 10,000             สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
8 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยอาสาสมัครทอ้งถิน่รักษโ์ลก 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,160              ร้านเดอะวัน กราฟิกโดยนายสุรินท ์ เพิ่มลาภ

9 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,479.20          บ.นครปฐมโอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด
10 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประปา ม.3 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,850              นายภวิล ทพัชัย
11 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประปา ม.1 1 งาน เฉพาะเจาะจง 8,500              นายภวิล ทพัชัย
12 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมสะพาน ม.5 1 งาน เฉพาะเจาะจง 7,800              นายวิสุทธ์ิ  ศรีสมุทร
13 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,000              นายสุรัตน์ ลักษณากุลฑล
14 ค่าจ้างเหมาสูบส่ิงปฎิกูล(ส้วม) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,000              นายพเิชษฐ ทองกัลยาณ์
15 ค่าจ้างเหมาติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,300              นายสุภิญโญ  เบี้ยวทุ่งน้อย
16 ค่าจ้างเหมาประดับไฟ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,000              นายสุภิญโญ  เบี้ยวทุ่งน้อย

วิธีจัดหา

รำยกำรงำนกำรวิเครำะหก์ำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2562 (ตุลำคม 2561 - กันยำยน 2562)
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนรวก อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม



รายการ จ านวน งบประมาณ ผู้ได้รับคัดเลือก ปญัหาและอุปสรรค
(หน่วยนับ) ที่ใช้จริง

(บาท)
ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2561

17 ค่าจ้างเหมาติดต้ังเวที 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,000              นายสุภิญโญ  เบี้ยวทุ่งน้อย
18 ค่าจ้างเหมาติดต้ังเคร่ืองปั่นไฟ 5,000              นายสุภิญโญ  เบี้ยวทุ่งน้อย

ประจ ำเดือนธันวำคม 2561
19 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(สป) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,000              สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
20 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 10,000             สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
21 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,000              สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
22 ค่าจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์(กองคลัง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,100              สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
23 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์เดือนพฤศจิกายน 2561 1 งาน เฉพาะเจาะจง 46,467.96        สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
24 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,701.50          บ.นครปฐมโอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด
25 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประปา ม.4 1 งาน เฉพาะเจาะจง 32,090             นายภวิพ  ทพัชัย

ประจ ำเดือนมกรำคม 2562
26 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 18,000             เทศบาลต าบลสามง่าม
27 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,000              นายสุรัตน์  ลักษณากุลฑล
28 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟสามเหล่ียม 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,220              นายอภิรักษ ์ ผมทอง
29 ค่าจ้างเหมาติดต้ังไฟ (7 วันอันตราย เทศกาลปใีหม่) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,600              นายณรงค์  โลหติา
30 ค่าจ้างเหมาเต็นท ์(7 วันอันตราย เทศกาลปใีหม่) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 11,550             นายณรงค์  โลหติา
31 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล 1 งาน เฉพาะเจาะจง 432                 ร้านเดอะวัน กราฟิกโดยนายสุรินท ์ เพิ่มลาภ

32 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล(ร.9) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,500              ร้านเดอะวัน กราฟิกโดยนายสุรินท ์ เพิ่มลาภ

33 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล(อุน่ไอรัก) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,419              ร้านเดอะวัน กราฟิกโดยนายสุรินท ์ เพิ่มลาภ

34 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,430              นายด ารงฤทธ์ิ  เดชเรืองศรี

วิธีจัดหา



รายการ จ านวน งบประมาณ ผู้ได้รับคัดเลือก ปญัหาและอุปสรรค
(หน่วยนับ) ที่ใช้จริง

(บาท)
ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2562 1 งาน เฉพาะเจาะจง

35 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 18,130             บ.ล าเลียงชัย จ ากัด
36 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหอ้งน้ าศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 60,000             นายครอด    ผุยรอด
37 ค่าจ้างเหมาเช่าซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,391.90          นายสมชาย  ชุ่มต่ิง
38 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,360              ร้านณรงค์การเกษตร
39 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,832              บ.นครปฐมโอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด
40 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์เดือนมกราคม  2562 1 งาน เฉพาะเจาะจง 42,822.64        สหกรณ์โคนมครปฐม จ ากัด
41 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(สป) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 7,000              สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
42 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,400              สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
43 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 12,500             สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
44 ค่าจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์(กองคลัง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 500                 สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
45 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 12,800             เจริญย่ิงยงค์การยาง 
46 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 11,600             เจริญย่ิงยงค์การยาง 
47 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,240              ร้านเดอะวัน กราฟิกโดยนายสุรินท ์ เพิ่มลาภ

48 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,000              นายสุรัตน์  ลักษณากุลฑล
ประจ ำเดือนมีนำคม  2562 1 งาน เฉพาะเจาะจง

49 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 14,280             บ.ล าเลียงชัย จ ากัด
50 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 6,000              นายทวีศักด์ิ  เรืองศรี
51 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(สป) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 6,000              สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
52 ค่าจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์(กองคลัง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 500                 สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
53 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 10,000             สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด

วิธีจัดหา



รายการ จ านวน งบประมาณ ผู้ได้รับคัดเลือก ปญัหาและอุปสรรค
(หน่วยนับ) ที่ใช้จริง

(บาท)
ประจ ำเดือนมีนำคม  2562 1 งาน เฉพาะเจาะจง

54 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,000              สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
55 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์เดือนกุมภาพนัธ์  2562 1 งาน เฉพาะเจาะจง 37,848.16        สหกรณ์โคนมครปฐม จ ากัด
56 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประปา ม.4 1 งาน เฉพาะเจาะจง 15,500             นายภวิล ทพัชัย
57 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,800              นายทวีศักด์ิ  เรืองศรี
58 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ(แบตเตอร่ี) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,900              ร้าน อ.เจริญ โดยนายอานนท ์ไชยมุกดาสกุล

59 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,119.50          บ.นครปฐมโอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด
60 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ม.4 1 งาน เฉพาะเจาะจง 23,000             นายวีรศักด์ิ  ดีไชย
61 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,100              นายวุฒินันท ์  ทา้วกัลยา
62 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,000              นายสุรัตน์ ลักษณากุลฑล

ประจ ำเดือนเมษำยน  2562
63 ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 22,000             ร้าน เจ เอฟ เซอร์วิส
64 ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์พร้อมเคร่ืองส ารองไฟ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 24,500             ร้าน เจ เอฟ เซอร์วิส
65 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,331              บ.นครปฐมโอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด
66 ค่าจ้างเหมาเช่าซ่อมแซมรถบรรทกุขยะ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 22,900             นายสมควร  ธีรศรัณยานนท์
67 ค่าจา้งเหมาปรับภูม ิทัศน์ตามโครงการถนนท้องถิ่นไทยใส่ใจส่ิงแวดล้อม 1 งาน เฉพาะเจาะจง 135,000           นายณัฐพสิษฐ์  หว้ยกรดวัฒนา
68 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 17,965.50        บ.ล าเลียงชัย จ ากัด
69 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์เดือนมีนาคม 2562 1 งาน เฉพาะเจาะจง 44,171.54        สหกรณ์โคนมครปฐม จ ากัด
70 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์ ช่วงปดิเทอม 1 งาน เฉพาะเจาะจง 108,033.30       สหกรณ์โคนมครปฐม จ ากัด
71 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 700                 ร้านลัคกี ้โดยน.ส.สุรรณี สิโนทก
72 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 700                 ร้านลัคกี ้โดยน.ส.สุรรณี สิโนทก
73 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 700                 ร้านลัคกี ้โดยน.ส.สุรรณี สิโนทก

วิธีจัดหา



รายการ จ านวน งบประมาณ ผู้ได้รับคัดเลือก ปญัหาและอุปสรรค
(หน่วยนับ) ที่ใช้จริง

(บาท)
ประจ ำเดือนเมษำยน  2562

74 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 700                 ร้านลัคกี ้โดยน.ส.สุรรณี สิโนทก
75 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(สป) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 6,000              สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
76 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 12,300             สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
77 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,000              สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
78 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย(ช่วงเทศกาลสงกรานต์) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 6,120              ร้านเดอะวัน กราฟิกโดยนายสุรินท ์ เพิ่มลาภ

79 ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 11,550             นายณรงค์ โลหติา
80 ค่าจ้างเหมาเช่าหลอดไฟ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,600              นายณรงค์ โลหติา
81 ค่าจัดซ้ือกล้องดิจิตอล 1 งาน เฉพาะเจาะจง 13,000             ร้าน เจ เอฟ เซอร์วิส
82 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตบดิน 1 งาน เฉพาะเจาะจง 20,500             นายสานิตย์  ตรีริยะ

ประจ ำเดือนพฤษภำคม  2562 1 งาน เฉพาะเจาะจง
83 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 16,898.00        บ.ล าเลียงชัย จ ากัด
84 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,000              บ.เรืองศิลปเ์ฟอร์นิแลนต์ จ ากัด
85 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,412.68          หา้งหุ่นส่วนจ ากัด ต้ังเซียฮวด 1985
86 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,042.40          บ.นครปฐมโอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด
87 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(สป) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 10,000             สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
88 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 11,500.00        สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
89 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,400.00          สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
90 ค่าจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์(กองคลัง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 500.00             สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
91 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหอถังประปา ม.1 1 งาน เฉพาะเจาะจง 30,650             นายภวิล  ทพัชัย
92 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหอถังประปา ม.2 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,150              นายภวิล  ทพัชัย
93 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหอถังประปา ม.3 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,300              นายภวิล  ทพัชัย

วิธีจัดหา



รายการ จ านวน งบประมาณ ผู้ได้รับคัดเลือก ปญัหาและอุปสรรค
(หน่วยนับ) ที่ใช้จริง

(บาท)
ประจ ำเดือนพฤษภำคม  2562

94 ค่าจ้างเหมาผูกผ้าบริเวณที่ท าการ อบต.ดอนรวก 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,000              น.ส.เรณู  กุลชา
95 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,975              ร้านเดอะวัน กราฟิกโดยนายสุรินท ์ เพิ่มลาภ

96 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล (รณรงค์ยาเสพติด) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 540                 ร้านเดอะวัน กราฟิกโดยนายสุรินท ์ เพิ่มลาภ

97 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,000              นายสุรัตน์  ลักษณากุลฑล
98 ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 56,000             บริษทัฮอนด้าสนามจันทร์ จ ากัด
99 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียง 1 งาน เฉพาะเจาะจง 34,500             นายไพฑูรย์  มหาเจริญ

ประจ ำเดือนมิถุนำยน  2562
100 ค่าจัดซ้ือวัคซีนพษิสุนัขบา้ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 26,220             S.T.กูเกิ้ล กรุ๊ป โดยน.ส.อรทยั ธีรพัฒน์พาณิชย์

101 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 17,923.50        บ.ล าเลียงชัย จ ากัด
102 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 งาน เฉพาะเจาะจง 9,200              ร้านกระปกุดินสอ โดยนายเสกสันต์ แสงทอง

103 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 งาน เฉพาะเจาะจง 8,290              ร้านกระปกุดินสอ โดยนายเสกสันต์ แสงทอง

104 ค่าจัดซ้ือยางรถยนต์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 49,980.00        เจริญย่ิงยงค์การยาง 
105 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์เดือนพฤษภาคม 2562 1 งาน เฉพาะเจาะจง 19,937.40        สหกรณ์โคนมครปฐม จ ากัด
106 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ก่อสร้างจัดท าค่ายกล(spiderman) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 75,940.00        ร้านธณาพาณิชย์โดยนายธนู  ชาวทะเล

107 ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา 1 งาน เฉพาะเจาะจง 22,000.00        นายสานิตย์  ตรีริยะ
108 ค่าจัดซ้ือโต๊ะโฟเมก้า 1 งาน เฉพาะเจาะจง 25,000.00        นายสานิตย์  ตรีริยะ
109 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหอถังประปา ม.2 1 งาน เฉพาะเจาะจง 56,520             นายภวิล  ทพัชัย
110 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,000              นายสุรัตน์  ลักษณากุลฑล

วิธีจัดหา



รายการ จ านวน งบประมาณ ผู้ได้รับคัดเลือก ปญัหาและอุปสรรค
(หน่วยนับ) ที่ใช้จริง

(บาท)
ประจ ำเดือนกรกฎำคม  2562

111 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 16,691.50        บ.ล าเลียงชัย จ ากัด
112 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,500              ร้านกระปกุดินสอ โดยนายเสกสันต์ แสงทอง

113 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์โรงเรียน เดือนมิถุนายน  2562 1 งาน เฉพาะเจาะจง 36,696.66        สหกรณ์โคนมครปฐม จ ากัด
114 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,300              ร้าน เจ เอฟ เซอร์วิส
115 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองโทรสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,500              ร้าน เจ เอฟ เซอร์วิส
116 ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล 1 งาน เฉพาะเจาะจง 14,000             ร้าน เจ เอฟ เซอร์วิส
117 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประปา 1 งาน เฉพาะเจาะจง 93,350             ร้านสุพรรษาการค้า โดยนางสุพรรษา ออ่นชูสูงทรง

118 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร (พ.ค.62) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,134.50          บ.นครปฐมโอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด
119 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร (มิ.ย.62) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,397              บ.นครปฐมโอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด
120 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล(28 ก.ค.62) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 450                 ร้านเดอะวัน กราฟิกโดยนายสุรินท ์ เพิ่มลาภ

121 นายภวิล  ทพัชัย นายภวิล  ทพัชัย นายภวิล  ทพัชัย นายภวิล  ทพัชัย นายภวิล  ทพัชัย
122 นายภวิล  ทพัชัย นายภวิล  ทพัชัย นายภวิล  ทพัชัย นายภวิล  ทพัชัย นายภวิล  ทพัชัย
123 นายภวิล  ทพัชัย นายภวิล  ทพัชัย นายภวิล  ทพัชัย นายภวิล  ทพัชัย นายภวิล  ทพัชัย
124 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง 2 งาน เฉพาะเจาะจง 427,000           พัฒนาการชา่งโดยนายชิ้น สินวัฒนวิทยา

ประจ ำเดือนสิงหำคม  2562
125 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์โรงเรียนเดือนก.ค. 2562 1 งาน เฉพาะเจาะจง 39,874.80        สหกรณ์โคนมครปฐม จ ากัด
126 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,000              นายสุรัตน์  ลักษณากุลฑล
127 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 9,000              ร้าน เจ เอฟ เซอร์วิส
128 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 25,400             ร้าน เจ เอฟ เซอร์วิส
129 ค่าจัดซ้ือใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปา/ใบเสร็จรับเงินค่าขยะ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 37,000             บริษทั จิสแมพ จ ากัด

วิธีจัดหา



รายการ จ านวน งบประมาณ ผู้ได้รับคัดเลือก ปญัหาและอุปสรรค
(หน่วยนับ) ที่ใช้จริง

(บาท)
ประจ ำเดือนสิงหำคม  2562

130 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 17,591.00        บ.ล าเลียงชัย จ ากัด
131 ค่าจ้างเหมาเปล่ียยนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถบรรทกุขยะ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,564              อูส่มชายเครน โดยนายสมชาย ชุ่มต่ิง
132 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ก.ค.62) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,180.4            บ.นครปฐมโอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด
133 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(สป) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,000.00          สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
134 ค่าจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์(กองคลัง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 500                 สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
135 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 15,000             สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
136 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,900              สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
137 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพน่ยา 1 งาน เฉพาะเจาะจง 24,500.00        ร้านสุพรรษาการค้า โดยนางสุพรรษา ออ่นชูสูงทรง

138 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น 1 งาน เฉพาะเจาะจง 12,000             ร้านสุพรรษาการค้า โดยนางสุพรรษา ออ่นชูสูงทรง

139 ค่าจัดซ้ือเทปวัดระยะ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,500              ร้านสุพรรษาการค้า โดยนางสุพรรษา ออ่นชูสูงทรง

140 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าบาดาล(ซัมเมอร์ส) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 58,870.00        นายภวิล  ทพัชัย
141 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 432                 ร้านเดอะวัน กราฟิกโดยนายสุรินท ์ เพิ่มลาภ

142 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 23,490             นางศรีไพร  สายทอง
143 ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 งาน เฉพาะเจาะจง 28,000             นายวินัย   รุ่งเรือง
144 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,000              นายสุรัตน์  ลักษณากุลฑล

ประจ ำเดือนกันยำยน  2562
145 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(แผ่นCD) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 280.00             ร้านกระปกุดินสอ โดยนายเสกสันต์ แสงทอง

146 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,628              ร้านกระปกุดินสอ โดยนายเสกสันต์ แสงทอง

147 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน(กองสวัสดิการ) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 16,636             ร้านกระปกุดินสอ โดยนายเสกสันต์ แสงทอง

148 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน(กองคลัง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 11,242             ร้านกระปกุดินสอ โดยนายเสกสันต์ แสงทอง

วิธีจัดหา



รายการ จ านวน งบประมาณ ผู้ได้รับคัดเลือก ปญัหาและอุปสรรค
(หน่วยนับ) ที่ใช้จริง

(บาท)
ประจ ำเดือนกันยำยน  2562

149 ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 1 งาน เฉพาะเจาะจง 8,500.00          บริษทัเรืองศิลปเ์ฟอร์นิแลนด์ จ ากัด
150 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 18,249.00        บ.ล าเลียงชัย จ ากัด
151 ค่าจ้างเหมายกขึน้ - ลง ซัมเมอร์ส ม.4 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,500.0            นายภวิล  ทพัชัย
152 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(สป) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 7,000              สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
153 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 12,000.00        สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
154 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,500.00          สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
155 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์ โรงเรียน เดือนสิงหาคม 2562 1 งาน เฉพาะเจาะจง 41,315.82        สหกรณ์โคนมครปฐม จ ากัด
156 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 20,200.00        ร้าน เจ เอฟ เซอร์วิส
157 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 7,957              ร้านกระปกุดินสอ โดยนายเสกสันต์ แสงทอง

158 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล 1 งาน เฉพาะเจาะจง 432                 ร้านเดอะวัน กราฟิกโดยนายสุรินท ์ เพิ่มลาภ

159 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,800.00          นายวุฒนันท ์ ทา้วกัลยา
160 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,200              ร้าน เจ เอฟ เซอร์วิส
161 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์(กจ 2781) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,200              นายสมควร  ธีรศรัณยานนท์
162 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,000              นายสุรัตน์  ลักษณากุลฑล
163 ค่าจัดซ้ือเก้าอีท้ างาน 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,000              บริษทัเรืองศิลปเ์ฟอร์นิแลนด์ จ ากัด
164 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองแบบ อปพร. 1 งาน เฉพาะเจาะจง 10,400             ร้านแอร์ปกัจักร
165 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,760.0            บ.นครปฐมโอเอแอนด์ซัพพลาย จ ากัด
166 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 15,834.00        บ.ล าเลียงชัย จ ากัด
167 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(สป) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 7,000              สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
168 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 11,000.00        สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด

วิธีจัดหา



รายการ จ านวน งบประมาณ ผู้ได้รับคัดเลือก ปญัหาและอุปสรรค
(หน่วยนับ) ที่ใช้จริง

(บาท)
ประจ ำเดือนกันยำยน  2562

169 ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล(กองช่าง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,500.00          สหกรณ์การเกษตรดอนตูม จ ากัด
170 ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์ โรงเรียน เดือนกันยายน 2562 1 งาน เฉพาะเจาะจง 38,295.00        สหกรณ์โคนมครปฐม จ ากัด
171 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนนชนิดกล่อง เดือนกันยายน 2563 1 งาน เฉพาะเจาะจง 70,614.60        สหกรณ์โคนมครปฐม จ ากัด
172 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,400              ร้าน เจ เอฟ เซอร์วิส
173 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์(สป) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 22,000.00        ร้าน เจ เอฟ เซอร์วิส
174 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์พร้อมเคร่ืองส ารองไฟ(กองคลัง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 73,500.00        ร้าน เจ เอฟ เซอร์วิส
175 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟา้ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 22,500.00        ร้านสุพรรษาการค้า โดยนางสุพรรษา ออ่นชูสูงทรง

วิธีจัดหา


