
รายการ จํานวน งบประมาณ ผูไดรับคัดเลือก ปญหาและอุปสรรค

ลําดับที่ (หนวยนับ) ที่ใชจริง

(บาท)

ประจําเดือนตุลาคม  2562

ไมมีการจัดซื้อจัดจาง

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

1 คาจางเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,200             นายสุรัตน ลักษณากุลฑล

2 คาจัดซื้อพวงมาลา วันที่ 13 ต.ค.,23 ต.ค. 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,000             นายอรรถยา  บุญประสพ

3 คาจางเหมาประดับไฟฟา(งานลอยกระทง ม.3) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,000             นายสุภิญโญ  เบี้ยวทุงนอย

4 คาติดตั้งเครื่องขยายเสียง (งานลอยกระทง ม.3) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,300             นายสุภิญโญ  เบี้ยวทุงนอย

5 คาจางเหมาเครื่องปนไฟ (งานลอยกระทง ม.3) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,000             นายสุภิญโญ  เบี้ยวทุงนอย

6 คาจางเหมาเวที (งานลอยกระทง ม.3) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,000             นายสุภิญโญ  เบี้ยวทุงนอย

7 คาจางเหมาเชาเต็นท (งานลอยกระทง ม.3) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,500             นายสุภิญโญ  เบี้ยวทุงนอย

8 คาปายไวนิล ลอยกระทง 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,769             เดอะวันกราฟก โดยนายสุรินทร  เพิ่มลาภ

9 คาติดตั้งเครื่องขยายเสียง (งานลอยกระทง ม.1) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,000             นางณัฐกานต เหลาสิม

10 คาจาเหมาประดับไฟ (งานลอยกระทว ม.1) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,000             นางณัฐกานต เหลาสิม

11 คาจางเหมาเครื่องปนไฟ (งานลอยกระทง ม.1) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,000             นางณัฐกานต เหลาสิม

12 คาจางเหมาฝงกลบขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 18,032          บ.ลําเลียงชัย จํากัด

13 คาจางเหมาเครื่องถายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,040.60        บริษัท นครปฐมโอเอแอนดซัพพลาย จํากัด

14 คาติดตั้งเวที 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,000             นางณัฐกานต เหลาสิม

15 คาซอมแซมหอถังประปา ม.3 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,920             นายภวิล  ทัพชัย

16 คาซอมแซมหอถังประปา ม.1 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,220             นายภวิล  ทัพชัย

17 คาจางเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,200             นายสุรัตน ลักษณากุลฑล

18 คาจางเหมาซอมแซมรถยนต กจ 2781 1 งาน เฉพาะเจาะจง 9,710             นายพีรวัฒน เวศนวรุตน

19 คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน(คลัง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 8,980             นายเสกสันต  แสงทอง

20 คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน(สป) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 7,200             ราน เจ เอฟ เซอรวิส

รายงานผลการดําเนินการจัดหาพัสดุ ปงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

วิธีจัดหา



รายการ จํานวน งบประมาณ ผูไดรับคัดเลือก ปญหาและอุปสรรค

(หนวยนับ) ที่ใชจริง

(บาท)

ประจําเดือนธันวาคม 2562

21 คาจางเหมาฝงกลบขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 15,568          บ.ลําเลียงชัย จํากัด

22 คาจางเหมาเครื่องถายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,359.50        บริษัท นครปฐมโอเอแอนดซัพพลาย จํากัด

ประจําเดือนมกราคม 2563

23 คาจาเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,200             นายสุรัตน ลักษณากุลฑล

24 คาเชาติดตั้งไฟฟา 7 วันอันตราย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 11,200          นายสุภิญโญ  เบี้ยวทุงนอย

25 คาเชาเต็นท 7 วันอันตราย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 11,500          นายสุภิญโญ  เบี้ยวทุงนอย

26 คาปายประชาสัมพันธลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 6,120             เดอะวันกราฟก โดยนายสุรินทร  เพิ่มลาภ

27 คาซอมแซมเครื่องพนหมอกควัน 1 งาน เฉพาะเจาะจง 11,600          ราน เจ เอฟ เซอรวิส

28 คาจางเหมาทํากรอบรูป 1 งาน เฉพาะเจาะจง 12,000          นายบุญเลิด บุญญาอรุณาเนตร

29 คาจัดซื้อของวันเด็ก 1 งาน เฉพาะเจาะจง 13,500          น.ส.เรณู  กุลชา

30 คาจัดซื้อของตกแตงงานวันเด็ก 1 งาน เฉพาะเจาะจง 7,600             น.ส.เรณู  กุลชา

31 คาวัสดุอุปกรณวันเด็ก 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,000             น.ส.เรณู  กุลชา

32 คาจางเหมาเวที เครื่องขยายเสียง 1 งาน เฉพาะเจาะจง 12,000          นายสุภิญโญ  เบี้ยวทุงนอย

33 คาเชาเต็นทพรอมโตะเกาอี้ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 8,500             นายสุภิญโญ  เบี้ยวทุงนอย

34 คาจางเหมาฝงกลบขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 16,282          บ.ลําเลียงชัย จํากัด

35 คาจัดทําพระบรมฉายาลักษณ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,000             รานเดอะวัน กราฟกโดยนายสุรินท  เพิ่มลาภ

36 คาปายวันเด็ก 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,250             รานเดอะวัน กราฟกโดยนายสุรินท  เพิ่มลาภ

37 คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,200             นางวารุณี ถิ่นวงศมอม

38 คาเชาเวที 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,000             นายสุภิญโญ  เบี้ยวทุงนอย

39 คาตกแตงเวที 1 งาน เฉพาะเจาะจง 18,130          น.ส.ฐิณัฐฐา  ทิพยภาพันธ

40 คาจัดซื้อขาตั้งธง 1 งาน เฉพาะเจาะจง 60,000          นางจันทนา จรัสสุทธิอิศร

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563

41 คาจางเหมาซอมแซมรถยนต 1 งาน เฉพาะเจาะจง 12,300          นายสมควร ธีรศรัณยานนท

42 คาจางเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,200             นายสุรัตน ลักษณากุลฑล

วิธีจัดหา



รายการ จํานวน งบประมาณ ผูไดรับคัดเลือก ปญหาและอุปสรรค

(หนวยนับ) ที่ใชจริง

(บาท)

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563

43 คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณประปา 1 งาน เฉพาะเจาะจง 90,930          นายธนู  ชาวทะเล

44 คาจัดซื้อของสมนาคุณ (ศึกษาดูงาน) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 6,000             นายปรีดาภรณ  ใจหลา

45 คาอาหารวาง 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,010             น.ส.สุนิษา ทองรอย

46 คาจางเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 6,450             น.ส.สุนิษา ทองรอย

47 คาจางเหมาฝงกลบขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 16,975          บ.ลําเลียงชัย จํากัด

48 คาปายประชาสัมพันธ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 432               รานเดอะวัน กราฟกโดยนายสุรินท  เพิ่มลาภ

49 คาจางเหมรถบัส 1 งาน เฉพาะเจาะจง 72,000          บ.พี สตารทราเวล จํากัด

50 คาจางเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,200             นายสุรัตน ลักษณากุลฑล

51 คาจัดทําปายภาษี 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,600             รานเดอะวัน กราฟกโดยนายสุรินท  เพิ่มลาภ

52 คาจัดซื้อแบตเตอรี่ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,700             นายอานนท มุกดาไชยสกุล

53 คาจางเหมาซอมแซมรถบรรทุกขยะ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 7,929             นายสมชาย  ชุมติ่ง

54 คาจางเหมาเครื่องถายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,899             บริษัท นครปฐมโอเอแอนดซัพพลาย จํากัด

ประจําเดือนมีนาคม  2563 1 งาน เฉพาะเจาะจง

55 คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร(กองสวัสด)ิ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 15,000          ราน เจ เอฟ เซอรวิส

56 คาจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้น(กองคลัง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 21,270          ราน เจ เอฟ เซอรวิส

57 คาปายไวนิล (โรคโควิด) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,060             รานเดอะวัน กราฟกโดยนายสุรินท  เพิ่มลาภ

58 คาจางเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 8,050             นางศรีไพร  สายทอง

59 คาจางเหมาฝงกลบขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 14,045.50      บ.ลําเลียงชัย จํากัด

60 คาจัดซื้อวัสดุทําหนากากอนามัย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,800             นายเสกสันต  แสงทอง

61 คาจัดซื้อธงชาต,ิธงสัญลักษณ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 11,250          นายสานิตย  ตรีริยะ

62 คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ(เติมน้ํายา) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 11,900          นายสมควร  ธีรศรัณยานนท

63 คาจัดซื้ออุปกรณโควิด 1 งาน เฉพาะเจาะจง 29,200          น.ส.วารุณี  ถิ่นวงศมอม

64 คาจางเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,200             นายสุรัตน ลักษณากุลฑล

65 คาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร(สป) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 8,540             ราน เจ เอฟ เซอรวิส

วิธีจัดหา



รายการ จํานวน งบประมาณ ผูไดรับคัดเลือก ปญหาและอุปสรรค

(หนวยนับ) ที่ใชจริง

(บาท)

ประจําเดือนมีนาคม  2563

66 คาจางเหมาซอมแซมรถดับเพลิง 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,650             นายทวีศักดิ์  เรืองศรี

67 คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา 1 งาน เฉพาะเจาะจง 51,000          นายภวิล  ทัพชัย

68 คาจางเหมาเครื่องถายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,911.60        บริษัท นครปฐมโอเอแอนดซัพพลาย จํากัด

ประจําเดือนเมษายน  2563

69 คาซอมแซมเครื่องปริ้นเตอร(กองชาง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 9,500             ราน เจ เอฟ เซอรวิส

70 คาจัดซื้อชุดแตงกายคนงานรถขยะ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,120             นายเสกสันต  แสงทอง

71 คาจางเหมาเครองถายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,064.00        บริษัท นครปฐมโอเอแอนดซัพพลาย จํากัด

72 คาวัสดุกอสราง 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,077             นายเสกสันต  แสงทอง

73 คาจางเหมาฝงกลบขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 16,684.50      บ.ลําเลียงชัย จํากัด

ประจําเดือนพฤษภาคม  2563

74 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,500             ราน เจ เอฟ เซอรวิส

75 คาจัดซื้อคอมพิวเตอร (สป) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 21,500          ราน เจ เอฟ เซอรวิส

76 คาจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 1 งาน เฉพาะเจาะจง 33,450          ราน เจ เอฟ เซอรวิส

77 คาวัสดุสํานักงาน (สป) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,548             นายเสกสันต  แสงทอง

78 คาวัสดุการเกษตร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 8,255             นายเสกสันต  แสงทอง

79 คาจางเหมาฝงกลบขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 17,090.50      บ.ลําเลียงชัย จํากัด

80 คาจางเหมาเครื่องถายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,839.60        บริษัท นครปฐมโอเอแอนดซัพพลาย จํากัด

81 คาซอมแซมหอถังประปา ม.3 1 งาน เฉพาะเจาะจง 16,300          นายภวิล  ทัพชัย

82 คาซอมแซมหอถังประปา ม.1 1 งาน เฉพาะเจาะจง 10,540          นายภวิล  ทัพชัย

ประจําเดือนมิถุนายน  2563

78 คาจัดทําปายประชาสัมพันธโควิด 1 งาน เฉพาะเจาะจง 432               รานเดอะวัน กราฟกโดยนายสุรินท  เพิ่มลาภ

79 คาวัสดุสํานักงาน(กองสวัสด)ิ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 7,800             ศึกษาภัณฑทิพากร

80 คาจางเหมาฝงกลบขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 15,869.00      บ.ลําเลียงชัย จํากัด

81 คาจางเหมาเครื่องถายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,266.20        บริษัท นครปฐมโอเอแอนดซัพพลาย จํากัด

วิธีจัดหา



รายการ จํานวน งบประมาณ ผูไดรับคัดเลือก ปญหาและอุปสรรค

(หนวยนับ) ที่ใชจริง

(บาท)

ประจําเดือนกรกฎาคม  2563

82 คาซอมแซมหอถังประปา ม.1 1 งาน เฉพาะเจาะจง 7,100             นายภวิล  ทัพชัย

83 คาจางเหมาฝงกลบขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 21,920.50      บ.ลําเลียงชัย จํากัด

84 คาจางเหมาเครื่องถายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,409.60        บริษัท นครปฐมโอเอแอนดซัพพลาย จํากัด

85 คาวัสดุสํานักงาน(กองชาง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 15,634          ศึกษาภัณฑทิพากร

86 คาซอมแซมรถบรรทุกขยะ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 7,886             นายสมชาย  ชุมติ่ง

ประจําเดือนสิงหาคม 2563 1 งาน เฉพาะเจาะจง

87 คาซอมแซมรถบรรทุกขยะ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 1,391             นายสมชาย  ชุมติ่ง

88 คาจัดทําปายรณรงคลดความเร็ว 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,200             รานเดอะวัน กราฟกโดยนายสุรินท  เพิ่มลาภ

89 คาวัสดุสํานักงาน(กองคลัง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 8,662             นายเสกสันต  แสงทอง

90 คาจางเหมาฝงกลบขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 17,150.00      บ.ลําเลียงชัย จํากัด

91 คาจางเหมาซอมแซมทอระบายน้ําม.3 1 งาน เฉพาะเจาะจง 6,000             นายคํานวณ  ฉุยฉาย

92 คาจางเหมาซอมแซมเครื่องตัดหญา 1 งาน เฉพาะเจาะจง 4,240             นายอภิชาติ  เหลืองสมานกุล

93 คาจางเหมาเครื่องถายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,088.00        บริษัท นครปฐมโอเอแอนดซัพพลาย จํากัด

94 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 2,500             ราน เจ เอฟ เซอรวิส

95 คาซอมแซม NOTE BOOK 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,900             ราน เจ เอฟ เซอรวิส

ประจําเดือนกันยายน 2563 1 งาน เฉพาะเจาะจง

96 คาจัดซื้ออุปกรณประปา(กองชาง) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 57,910          นายธนู ชาวทะเล

97 คาจัดซื้อโตะทํางาน 1 งาน เฉพาะเจาะจง 6,000.00        ราน เจ เอฟ เซอรวิส

98 คาจัดซื้อชุด อปพร. 1 งาน เฉพาะเจาะจง 62,400          สุรัสนิกา  วงศทองลาว

99 คาวัสดุการเกษตร (เครื่องสูบน้ํา) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 19,000          นายธนู ชาวทะเล

100 คาจัดซื้ออุปกรณไฟฟา 1 งาน เฉพาะเจาะจง 14,750          นายธนู ชาวทะเล

101 คาจางเหมาประกอบอาหาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 3,200             นายสุรัตน ลักษณากุลฑล

102 คาจางเหมาฝงกลบขยะมูลฝอย 1 งาน เฉพาะเจาะจง 16,530.50      บ.ลําเลียงชัย จํากัด

103 คาซอมแซมรถดับเพลิง 1 งาน เฉพาะเจาะจง 29,639          นายชิ้น สินวัฒนวิทยา

วิธีจัดหา
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104 คาจางเหมาเติมน้ํายาเครื่องปรับอากาศ 1 งาน เฉพาะเจาะจง 12,100          นายวุฒินันท  ทาวกัลยา

105 คาจางเหมาซอมแซมหอถังประปา ม.2 1 งาน เฉพาะเจาะจง 10,000          นายภวิล ทัพชัย

106 คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิด 5 แรงงมา(ซัมเมอรส) 1 งาน เฉพาะเจาะจง 49,000          นายภวิล ทัพชัย

107 คาจางเหมาเครื่องถายเอกสาร 1 งาน เฉพาะเจาะจง 5,343.00        บริษัท นครปฐมโอเอแอนดซัพพลาย จํากัด

วิธีจัดหา
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