
 



ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

จ้างก่อสร้างสะพานไม้ท่าเทียบเรือ หมู่ 6 150,000.00    100,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ อยู่ในวงเงิน
กว้าง 1.00 เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร 99,000.00                  99,000.00                  งบประมาณท่ีจ้าง
จ้างก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. หมู่ท่ี ๖ 336,000.00    335,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ อยู่ในวงเงิน
กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร 332,000.00                332,000.00                งบประมาณท่ีจ้าง
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ ๗ 250,000.00    212,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ อยู่ในวงเงิน
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร 210,500.00                210,500.00                งบประมาณท่ีจ้าง
จ้างโครงการปรับปรุงดัดแปลงอาคาร 1,875,000.00  1,875,000.00  e-bidding หจก.ดีอาร์บี หจก.ดีอาร์บี อยู่ในวงเงิน
ส้านักงาน อบต.กาหลง 1,750,000.00             1,750,000.00             งบประมาณท่ีจ้าง
ซื ออาหารเสริม(นม) ส้าหรับเด็กเล็กของ 91,937.80      91,937.80       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมนครปฐม สหกรณ์โคนมนครปฐม เป็นผู้ขายโดยตรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (๒/๒๕๖๒) 91,937.80                  91,937.80                  
ค่าน ้ามันเชื อเพลิง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ 29,000.00      29,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก. บางจากกรีนเน็ท บจก. บางจากกรีนเน็ท เป็นผู้ขายโดยตรง

29,000.00                  29,000.00                  
ซื ออาหารเสริม(นม) ส้าหรับเด็กอนุบาลถึง 192,801.60    192,801.60     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมนครปฐม สหกรณ์โคนมนครปฐม เป็นผู้ขายโดยตรง
ประถมศึกษา (ภาคเรียน ๒/๒๕๖๒) 192,801.60                192,801.60                
ซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๙๘๖๕ สค. 14,810.00      14,810.00       เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ ช่อทองดี นายพิพัฒน์ ช่อทองดี เป็นผู้รับจ้าง

14,810.00                  14,810.00                  โดยตรง
ซื อน ้ายาฉีดพ่นหมอกควัน ๒๔ ขวด 59,850.00      59,850.00       เฉพาะเจาะจง ร้านม่ิงเมืองเคมีแคร์ ร้านม่ิงเมืองเคมีแคร์ เป็นผู้ขายโดยตรง
และทรายทีมีฟอส ๑๐ ถัง 59,850.00                  59,850.00                  
ป้ายไวนิลโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก 3,600.00        3,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.ปริ นท์ ร้าน ที.เค.ปริ นท์ เป็นผู้รับจ้าง
จ้านวน  ๘ ป้าย 3,600.00                    3,600.00                    โดยตรง
อาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเคร่ือง 16,500.00      16,500.00       เฉพาะเจาะจง นางรุ่งอรุณ เอ่ียมวงค์ นางรุ่งอรุณ เอ่ียมวงค์ เป็นผู้รับจ้าง
ด่ืม โครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน 16,500.00                  16,500.00                  โดยตรง
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วิธีซ้ือหรือจ้ำงรำคำกลำงงำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
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หน้า 2

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้ำงรำคำกลำงงำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

ซ่อมแซมรถบรรทุกน ้าดับเพลิง ทะเบียน 34,050.00     34,050.00     เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ ช่อทองดี นายพิพัฒน์ ช่อทองดี เป็นผู้รับจ้าง
บจ ๑๑๒๑ สค. 34,050.00                34,050.00                โดยตรง
ป้ายไวนิลการขึ นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี ย 5,140.00        5,140.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.ปริ นท์ ร้าน ที.เค.ปริ นท์ เป็นผู้รับจ้าง
จ้านวน ๘ ป้าย 5,140.00                    5,140.00                    โดยตรง
ซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๖๒๙๖ สค. 12,800.00      12,800.00       เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ ช่อทองดี นายพิพัฒน์ ช่อทองดี เป็นผู้รับจ้าง

12,800.00                  12,800.00                  โดยตรง
ซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บจ ๕๒๑๘ สค. 19,550.00      19,550.00       เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ ช่อทองดี นายพิพัฒน์ ช่อทองดี เป็นผู้รับจ้าง

19,550.00                  19,550.00                  โดยตรง
ซื อกระเป๋าพร้อมสกรีน จ้านวน ๑๕๐ ใบ 9,000.00        9,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกฤตนนการค้า ร้านกฤตนนการค้า เป็นผู้ขายโดยตรง
งานโครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน 9,000.00                    9,000.00                    
ซื อวัสดุอุปกรณ์โครงการท้าความสะอาด 10,690.00      10,690.00       เฉพาะเจาะจง นายคติ รอดสุกา นายคติ รอดสุกา เป็นผู้ขายโดยตรง
จ้านวน ๑๐ รายการ 10,690.00                  10,690.00                  
ค่าน ้ามันเชื อเพลิง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 24,000.00      24,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก. บางจากกรีนเน็ท บจก. บางจากกรีนเน็ท เป็นผู้ขายโดยตรง

24,000.00                  24,000.00                  
ป้ายไวนิลโครงการท้าความสะอาด 600.00           600.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.ปริ นท์ ร้าน ที.เค.ปริ นท์ เป็นผู้รับจ้าง
จ้านวน ๑ ป้าย 600.00                       600.00                       โดยตรง
ซื อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บขยะ 18,000.00      18,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท จิสแมพ จ้ากัด บริษัท จิสแมพ จ้ากัด เป็นผู้ขายโดยตรง
จ้านวน ๑๐,๐๐๐ ชุด 18,000.00                  18,000.00                  
ป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติภัย 7,200.00        7,200.00         เฉพาะเจาะจง เค ที ดีไซน์ แอนด์ โปรดักส์ เค ที ดีไซน์ แอนด์ โปรดักส์ เป็นผู้รับจ้าง
บนท้องถนน จ้านวน ๑๒ ป้าย 7,200.00                    7,200.00                    โดยตรง
ป้ายไวนิลโครงการมัคคุเทศก์ชุมชน 400.00           400.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.ปริ นท์ ร้าน ที.เค.ปริ นท์ เป็นผู้รับจ้าง
จ้านวน ๑ ป้าย 400.00                       400.00                       โดยตรง
ซื อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการ 2,428.90        2,428.90         เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตช่ันเนอร่ี ร้านสมจิตตสเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้ขายโดยตรง

2,428.90                    2,428.90                    
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ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
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ค่าน ้ามันเชื อเพลิง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 24,900.00      24,900.00       เฉพาะเจาะจง บจก. บางจากกรีนเน็ท บจก. บางจากกรีนเน็ท เป็นผู้ขายโดยตรง
24,900.00                  24,900.00                  

ซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 6,500.00        6,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแม่กลองก๊อปป้ีเซอร์วิส ร้านแม่กลองก๊อปป้ีเซอร์วิส เป็นผู้รับจ้าง
6,500.00                    6,500.00                    โดยตรง

หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ้านวน ๑ กล่อง 7,200.00        7,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแม่กลองก๊อปป้ีเซอร์วิส ร้านแม่กลองก๊อปป้ีเซอร์วิส เป็นผู้ขายโดยตรง
7,200.00                    7,200.00                    

หมึกเคร่ืองปริ นท์เตอร์ จ้านวน ๕ กล่อง 4,000.00        4,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลายฯ หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลายฯ เป็นผู้ขายโดยตรง
4,000.00                    4,000.00                    

ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ๑ เคร่ือง 1,284.00        1,284.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมใจนึกแอร์ ร้านสมใจนึกแอร์ เป็นผู้รับจ้าง
1,284.00                    1,284.00                    โดยตรง

ซ่อมแซมเคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 3,000.00        3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านม่ิงเมืองเคมีแคร์ ร้านม่ิงเมืองเคมีแคร์ เป็นผู้รับจ้าง
3,000.00                    3,000.00                    โดยตรง

ซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืนรถบรรทุกขยะ 3,231.40        3,231.40         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.วิศวภัณฑ์ พระราม๒ ร้าน พ.วิศวภัณฑ์ พระราม๒ เป็นผู้ขายโดยตรง
3,231.40                    3,231.40                    

ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 31,820.00      31,820.00       เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ ช่อทองดี นายพิพัฒน์ ช่อทองดี เป็นผู้รับจ้าง
ทะเบียน ๘๑ - ๖๑๒๔ สค. 31,820.00                  31,820.00                  โดยตรง
จ้างโครงการซ่อมแซมห้องน ้าศูนย์พัฒนา 250,000.00    246,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ อยู่ในวงเงิน
เด็กเล็กบ้านนาขวาง หมู่ท่ี ๔ 244,000.00                244,000.00                งบประมาณท่ีจ้าง
ซื อยางมะตอยส้าเร็จรูป จ้านวน ๔๐๐ ถุง 48,000.00      48,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน นัมเบอร์วันฮาร์แวร์ ร้าน นัมเบอร์วันฮาร์แวร์ เป็นผู้ขายโดยตรง

48,000.00                  48,000.00                  
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต้าบลกาหลง 450,000.00    450,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ อยู่ในวงเงิน

448,000.00                448,000.00                งบประมาณท่ีจ้าง
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทัศนียภาพ 490,000.00    489,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ อยู่ในวงเงิน
หมู่ท่ี ๗ 487,000.00                487,000.00                งบประมาณท่ีจ้าง
ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,383.00        8,383.00         เฉพาะเจาะจง นายคติ รอดสุกา นายคติ รอดสุกา เป็นผู้ขายโดยตรง
จ้านวน ๑๐ รายการ 8,383.00                    8,383.00                    
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ซ่อมแซ่มเปล่ียนยางนอกรถยนต์ ทะเบียน 14,000.00      14,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ต.รุ่งเรืองการช่าง(๒๐๑๗) บจก.ต.รุ่งเรืองการช่าง(๒๐๑๗) เป็นผู้รับจ้าง
กข ๙๘๖๕ สมุทรสาคร 14,000.00                  14,000.00                  โดยตรง
น ้ามันเชื อเพลิง เดือน มกราคม ๒๕๖๓ 28,000.00      28,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก. บางจากกรีนเน็ท บจก. บางจากกรีนเน็ท เป็นผู้ขายโดยตรง

28,000.00                  28,000.00                  
ซื อเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์จัดโครงการ 1,358.90        1,358.90         เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตช่ันเนอร่ี ร้านสมจิตตสเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้ขายโดยตรง

1,358.90                    1,358.90                    
ซื อวัสดุอุปกรณ์ส้านักงาน ของส้านักปลัด 26,728.60      26,728.60       เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตช่ันเนอร่ี ร้านสมจิตตสเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้ขายโดยตรง
จ้านวน ๑๖ รายการ 26,728.60                  26,728.60                  
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่สติกเกอร์แจ้งเหตุ 15,000.00      15,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ สมนัส นายกิตติพงษ์ สมนัส เป็นผู้ขายโดยตรง
สาธารณภัย จ้านวน ๑,๕๐๐ แผ่น 15,000.00                  15,000.00                  
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ 490,000.00    490,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ อยู่ในวงเงิน
หมู่ท่ี๔ กว้าง๒.๐๐เมตร ยาว๒๓.๐๐เมตร 487,000.00                487,000.00                งบประมาณท่ีจ้าง
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๑ คัน 10,000.00      10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกิตติภัทร ทัศนบรรจง นายกิตติภัทร ทัศนบรรจง เป็นผู้รับจ้าง
ศึกษาดูงานโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต 10,000.00                  10,000.00                  โดยตรง
น ้ามันเชื อเพลิง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 21,000.00      21,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก. บางจากกรีนเน็ท บจก. บางจากกรีนเน็ท เป็นผู้ขายโดยตรง

21,000.00                  21,000.00                  
วัสดุดับเพลิงเติมน ้ายาดับเพลิงชนิดเคมี 31,350.00      31,350.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.คอนสตัคช่ัน ร้าน เอส.พี.คอนสตัคช่ัน เป็นผู้ขายโดยตรง
แห้ง จ้านวน ๕๗ ถัง 31,350.00                  31,350.00                  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้านักงาน ประมวลผล 440,000.00    440,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลายฯ หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลายฯ เป็นผู้ขายโดยตรง
แบบท่ี ๑ จ้านวน ๒๐ เคร่ือง 440,000.00                440,000.00                
วัสดุน ้าด่ืมในส้านักงาน จ้านวน ๑๕๒ ถัง 1,976.00        1,976.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญเติบ รอดสุกา นายบุญเติบ รอดสุกา เป็นผู้ขายโดยตรง

1,976.00                    1,976.00                    
ซื อกาแฟโอวัลตินเพ่ือใช้ในการเลี ยงรับรอง 2,150.00        2,150.00         เฉพาะเจาะจง นายคติ รอดสุกา นายคติ รอดสุกา เป็นผู้ขายโดยตรง

2,150.00                    2,150.00                    
เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ ทะเบียน 2,400.00        2,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศิริไดนาโม ร้านศิริไดนาโม เป็นผู้รับจ้าง
 กข ๖๒๙๖ สค. จ้านวน ๑ ลูก 2,400.00                    2,400.00                    โดยตรง
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หน้า 5

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้ำงรำคำกลำงงำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

เปล่ียนแบตเตอร่ีรถแทรกเตอร์ ทะเบียน 3,300.00        3,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศิริไดนาโม ร้านศิริไดนาโม เป็นผู้รับจ้าง
ตค ๒๓๖ สค. จ้านวน ๑ ลูก 3,300.00                    3,300.00                    โดยตรง
ซื อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน จ้านวน ๕๐ ใบ 3,000.00        3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊ิกกะบอย ร้านก๊ิกกะบอย เป็นผู้ขายโดยตรง

3,000.00                    3,000.00                    
อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,750.00        5,750.00         เฉพาะเจาะจง นางรุ่งอรุณ เอ่ียมวงค์ นางรุ่งอรุณ เอ่ียมวงค์ เป็นผู้รับจ้าง
งานโครงการ Strong-จิตพอเพียงฯ 5,750.00                    5,750.00                    โดยตรง
ซื อน ้ามันออโตลูป ๑ ถัง, น ้ามันไฮโดรลิค 2,100.00        2,100.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.วิศวภัณฑ์ พระราม๒ ร้าน พ.วิศวภัณฑ์ พระราม๒ เป็นผู้ขายโดยตรง
 ๑ ถัง 2,100.00                    2,100.00                    
อาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเคร่ือง 6,600.00        6,600.00         เฉพาะเจาะจง นางรุ่งอรุณ เอ่ียมวงค์ นางรุ่งอรุณ เอ่ียมวงค์ เป็นผู้รับจ้าง
ด่ืม โครงการป้องกันโรคติดต่อโควิด - ๑๙ 6,600.00                    6,600.00                    โดยตรง
น ้ามันเชื อเพลิง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 23,100.00      23,100.00       เฉพาะเจาะจง บจก. บางจากกรีนเน็ท บจก. บางจากกรีนเน็ท เป็นผู้ขายโดยตรง

23,100.00                  23,100.00                  
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงคอสะพาน 480,000.00    480,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ อยู่ในวงเงิน
ข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ท่ี 2 476,000.00                476,000.00                งบประมาณท่ีจ้าง
ซื อเคร่ืองพ่นหมอกควัน 2 เคร่ือง และ 236,000.00    236,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ บจก.เอ็นริช ฟ็อกเกอร์ เป็นผู้ขายโดยตรง
เคร่ืองพ่นละอองฝอย 2 เคร่ือง 236,000.00                236,000.00                
ซื อหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ้านวน 10 รายการ 23,925.20      23,925.20       เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตช่ันเนอร่ี ร้านสมจิตตสเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้ขายโดยตรง

23,925.20                  23,925.20                  
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 800.00           800.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.ปริ นท์ ร้าน ที.เค.ปริ นท์ เป็นผู้รับจ้าง

800.00                       800.00                       โดยตรง
ซื อวัสดุอุปกรณ์จัดงานโครงการ จ้านวน 9,950.00        9,950.00         เฉพาะเจาะจง นางนงคราญ จินดา นางนงคราญ จินดา เป็นผู้ขายโดยตรง
17 รายการ 9,950.00                    9,950.00                    
ซื อวัสดุอุปกรณ์จัดงานโครงการ จ้านวน 24,850.00      24,850.00       เฉพาะเจาะจง นางนงคราญ จินดา นางนงคราญ จินดา เป็นผู้ขายโดยตรง
13 รายการ 24,850.00                  24,850.00                  
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานไม้ทางเดิน 490,000.00    490,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ อยู่ในวงเงิน
สัญจร หมู่ท่ี 7 กว้าง 1.5 ม. ยาว 36 ม. 488,000.00                488,000.00                งบประมาณท่ีจ้าง
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หน้า 6

ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้ำงรำคำกลำงงำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จ้านวน 2 ป้าย 800.00           800.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.ปริ นท์ ร้าน ที.เค.ปริ นท์ เป็นผู้รับจ้าง
800.00                       800.00                       โดยตรง

น ้ามันเชื อเพลิง เดือน เมษายน 2563 16,500.00      16,500.00       เฉพาะเจาะจง บจก. บางจากกรีนเน็ท บจก. บางจากกรีนเน็ท เป็นผู้ขายโดยตรง
16,500.00                  16,500.00                  

ซื อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ้านวน 2 รายการ 20,500.00      20,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ม่ิงเมืองเคมีแคร์ ร้าน ม่ิงเมืองเคมีแคร์ เป็นผู้ขายโดยตรง
20,500.00                  20,500.00                  

ซื ออุปกรณ์ในการจัดท้าหน้ากากอนามัย 18,918.00      18,918.00       เฉพาะเจาะจง นางนงคราญ จินดา นางนงคราญ จินดา เป็นผู้ขายโดยตรง
จ้านวน 3 รายการ 18,918.00                  18,918.00                  
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคติดเชื อ 400.00           400.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.ปริ นท์ ร้าน ที.เค.ปริ นท์ เป็นผู้รับจ้าง
ไวรัสโควิด 2019 400.00                       100.00                       โดยตรง
อาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 7,000.00        7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางรุ่งอรุณ เอ่ียมวงค์ นางรุ่งอรุณ เอ่ียมวงค์ เป็นผู้รับจ้าง
โครงการพัฒนาสตรีฯ 7,000.00                    7,000.00                    โดยตรง
จ้างต่ออายุโดเมน เช่าพื นท่ีเว็บไซต์ 4,000.00        4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านตุ้ม ร้านตุ้ม เป็นผู้รับจ้าง

4,000.00                    4,000.00                    โดยตรง
ซื อเคร่ืองวัดอุณหภูมิร่ายกายด้วยแสง 7,000.00        7,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านม่ิงเมืองเคมีแคร์ ร้านม่ิงเมืองเคมีแคร์ เป็นผู้ขายโดยตรง
อินฟาเรด จ้านวน 2 เคร่ือง 7,000.00                    7,000.00                    
ซื อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง จ้านวน 7 รายการ 168,600.00    168,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.คอนสตัคช่ัน ร้าน เอส.พี.คอนสตัคช่ัน เป็นผู้ขายโดยตรง

168,600.00                168,600.00                
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนา 450,000.00    450,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ อยู่ในวงเงิน
เด็กเล็กบ้านกาหลง หมู่ท่ี 1 446,000.00                44,600.00                  งบประมาณท่ีจ้าง
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 420.00           420.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.ปริ นท์ ร้าน ที.เค.ปริ นท์ เป็นผู้รับจ้าง

420.00                       420.00                       โดยตรง
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศของศูนย์ 1,337.50        1,337.50         เฉพาะเจาะจง ร้านสมใจนึกแอร์ ร้านสมใจนึกแอร์ เป็นผู้รับจ้าง
พัฒนาเด็กเล็กวัดนาขวาง จ้านวน 1เคร่ือง 1,337.50                    1,337.50                    โดยตรง
จ้างล้างเติมน ้ายาเคร่ืองปรับอากาศ 1,070.00        1,070.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมใจนึกแอร์ ร้านสมใจนึกแอร์ เป็นผู้รับจ้าง
จ้านวน 2 เคร่ือง 1,070.00                    1,070.00                    โดยตรง
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ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้ำงรำคำกลำงงำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 2,100.00        2,100.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.ปริ นท์ ร้าน ที.เค.ปริ นท์ เป็นผู้รับจ้าง
จ้านวน 5 ป้าย 2,100.00                    2,100.00                    โดยตรง
น ้ามันเชื อเพลิง เดือน พฤษภาคม 2563 17,000.00      17,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก. บางจากกรีนเน็ท บจก. บางจากกรีนเน็ท เป็นผู้ขายโดยตรง

17,000.00                  17,000.00                  
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ไม่ทิ งขยะมูลฝอย 3,000.00        3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.ปริ นท์ ร้าน ที.เค.ปริ นท์ เป็นผู้รับจ้าง
จ้านวน 5 ป้าย 3,000.00                    3,000.00                    โดยตรง
ซ่อมแซมเคร่ืองปริ นเตอร์ จ้านวน 1เคร่ือง 885.00           885.00           เฉพาะเจาะจง หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลายฯ หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลายฯ เป็นผู้รับจ้าง

885.00                       885.00                       โดยตรง
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 3,000.00        3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.ปริ นท์ ร้าน ที.เค.ปริ นท์ เป็นผู้รับจ้าง
จ้านวน 4 ป้าย โดยตรง
เปล่ียนถ่ายน ้ามันเคร่ือง น ้ามันเกียร์ 4,300.00        4,300.00         เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ ช่อทองดี นายพิพัฒน์ ช่อทองดี เป็นผู้รับจ้าง
ไส้กรองรถยนต์ กข 6296 สค. 4,300.00                    4,300.00                    โดยตรง
ซื อชุดอุปกรณ์ส้าหรับห้องเรียนโครงการ 30,500.00      30,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลายฯ หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลายฯ เป็นผู้ขายโดยตรง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (DLTV) 30,500.00                  30,500.00                  
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบาย 100,000.00    100,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ อยู่ในวงเงิน
น ้า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 1 99,000.00                  99,000.00                  งบประมาณท่ีจ้าง
ซื อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 2 รายการ 909.50           909.50           เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.วิศวภัณฑ์ พระราม๒ ร้าน พ.วิศวภัณฑ์ พระราม๒ เป็นผู้ขายโดยตรง

909.50                       909.50                       
จ้างโครงการขุดลอกคลองเลียบทางรถไฟ 390,000.00    390,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ อยู่ในวงเงิน
หมู่ท่ี 6 กว้าง70.0-10.00ม. ยาว630ม. 386,000.00                386,000.00                งบประมาณท่ีจ้าง
จ้างโครงการสร้างเข่ือนกันดิน ค.ส.ล. 490,000.00    490,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ หจก.วาย.ซี.ซี.คอนสตรัคช่ันฯ อยู่ในวงเงิน
หมู่ท่ี 5 ยาว 40 เมตร 486,000.00                486,000.00                งบประมาณท่ีจ้าง
จ้างโครงการติดตั งกล้องวงจรปิด CCTV 498,000.00    498,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลายฯ หจก.โปรวายเดอร์ซัพพลายฯ อยู่ในวงเงิน
ภายในต้าบลกาหลง 497,000.00                497,000.00                งบประมาณท่ีจ้าง
ซื อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 4 รายการ 12,390.00      12,390.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน คลินิคไฟฟ้า ร้าน คลินิคไฟฟ้า เป็นผู้ขายโดยตรง

12,390.00                  12,390.00                  
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ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้ำงรำคำกลำงงำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

ซื อยางมะตอยส้าเร็จรูป จ้านวน ๔๐๐ ถุง 48,000.00      48,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน นานาภูมิกซ์ ร้าน นานาภูมิกซ์ เป็นผู้ขายโดยตรง
48,000.00                  48,000.00                  

ซื อหน้ากากผ้า จ้านวน 6,000 ชิ น 60,000.00      60,000.00       เฉพาะเจาะจง นางนงคราญ จินดา นางนงคราญ จินดา เป็นผู้ขายโดยตรง
60,000.00                  60,000.00                  

ซื อน ้ามันไฮดรอลิค จ้านวน 2 ถัง 2,354.00        2,354.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.วิศวภัณฑ์ พระราม๒ ร้าน พ.วิศวภัณฑ์ พระราม๒ เป็นผู้ขายโดยตรง
2,354.00                    2,354.00                    

จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 2เคร่ือง 1,605.00        1,605.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมใจนึกแอร์ ร้านสมใจนึกแอร์ เป็นผู้รับจ้าง
1,605.00                    1,605.00                    โดยตรง

ซื อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ้านวน 2 รายการ 2,846.20        2,846.20         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.วิศวภัณฑ์ พระราม๒ ร้าน พ.วิศวภัณฑ์ พระราม๒ เป็นผู้ขายโดยตรง
2,846.20                    2,846.20                    

ซื อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 35 รายการ 27,301.05      27,301.05       เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตช่ันเนอร่ี ร้านสมจิตตสเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้ขายโดยตรง
(กองคลัง) 27,301.05                  27,301.05                  
ซื อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 23 รายการ 6,457.45        6,457.45         เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตตสเตช่ันเนอร่ี ร้านสมจิตตสเตช่ันเนอร่ี เป็นผู้ขายโดยตรง
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 6,457.45                    6,457.45                    
ซื อโคมไฟถนนแอลอีดีพร้อมขายึด ขนาด 424,999.72    424,999.72     เฉพาะเจาะจง บจก. เรเซอร์การไฟฟ้า บจก. เรเซอร์การไฟฟ้า เป็นผู้ขายโดยตรง
80 วัตต์ 100 ชุด 50 วัตต์ 200 ชุด 424,999.72                424,999.72                
ซ่อมบ้ารุงรถยนต์ ทะเบียน บจ 5218 สค. 10,150.00      10,150.00       เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ ช่อทองดี นายพิพัฒน์ ช่อทองดี เป็นผู้รับจ้าง

10,150.00                  10,150.00                  โดยตรง
ซ่อมบ้ารุงรถยนต์ ทะเบียน กข 9865 สค. 5,800.00        5,800.00         เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ ช่อทองดี นายพิพัฒน์ ช่อทองดี เป็นผู้รับจ้าง

5,800.00                    5,800.00                    โดยตรง
ซื ออาหารเสริม(นม)ส้าหรับเด็กเล็กของ 24,484.42      24,484.42       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมก้าแพงแสน สหกรณ์โคนมก้าแพงแสน เป็นผู้ขายโดยตรง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 24,484.42                  24,484.42                  
ซื ออาหารเสริม(นม)ส้าหรับเด็กอนุบาลถึง 53,089.98      53,089.98       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมก้าแพงแสน สหกรณ์โคนมก้าแพงแสน เป็นผู้ขายโดยตรง
ประถมศึกษาของโรงเรียน 53,089.98                  53,089.98                  
ซ่อมบ้ารุงระบบแอร์ รถยนต์ ทะเบียน 7,950.00        7,950.00         เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ ช่อทองดี นายพิพัฒน์ ช่อทองดี เป็นผู้รับจ้าง
กข ๙๘๖๕ สมุทรสาคร 7,950.00                    7,950.00                    โดยตรง
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ล ำดับ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลท่ีคัดเลือก
ท่ี หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

วิธีซ้ือหรือจ้ำงรำคำกลำงงำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

ซื อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อม 10,400.00      10,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. แสงจรัสศรี หจก. แสงจรัสศรี เป็นผู้ขายโดยตรง
อุปกรณ์ จ้านวน 400 ขวด 10,400.00                  10,400.00                  
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค 400.00           400.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.ปริ นท์ ร้าน ที.เค.ปริ นท์ เป็นผู้รับจ้าง

400.00                       400.00                       โดยตรง
ซ่อมบ้ารุงระบบเกียร์  รถบรรทุกขยะ 3,650.00        3,650.00         เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ ช่อทองดี นายพิพัฒน์ ช่อทองดี เป็นผู้รับจ้าง
ทะเบียน ๘๑ - 5034 สค. 3,650.00                    3,650.00                    โดยตรง
ซื อเคร่ืองวัดอุณหภูมิร่ายกายด้วยแสง 2,430.00        2,430.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสรรพกิจ ร้านสรรพกิจ เป็นผู้ขายโดยตรง
อินฟาเรด จ้านวน 1 เคร่ือง 2,430.00                    2,430.00                    
ซื อวัสดุส่ือการเรียนการสอน ประจ้าปี 166,600.00    166,600.00     เฉพาะเจาะจง บจก. สรรพส่ือ บจก. สรรพส่ือ เป็นผู้ขายโดยตรง
งบประมาณ 2563 166,600.00                166,600.00                
จ้างประกอบอาหารกลางวันส้าหรับเด็กเล็ก 88,200.00      88,200.00       เฉพาะเจาะจง นางรุ่งอรุณ เอ่ียมวงค์ นางรุ่งอรุณ เอ่ียมวงค์ เป็นผู้รับจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาหลง 88,200.00                  88,200.00                  โดยตรง
จ้างประกอบอาหารกลางวันส้าหรับเด็กเล็ก 35,280.00      35,280.00       เฉพาะเจาะจง นางวรรณพร คงมณี นางวรรณพร คงมณี เป็นผู้รับจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาขวาง 35,280.00                  35,280.00                  โดยตรง
จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 3เคร่ือง 1,605.00        1,605.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสมใจนึกแอร์ ร้านสมใจนึกแอร์ เป็นผู้รับจ้าง

1,605.00                    1,605.00                    โดยตรง
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จ้านวน 1 ป้าย 2,130.00        2,130.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.ปริ นท์ ร้าน ที.เค.ปริ นท์ เป็นผู้รับจ้าง

2,130.00                    2,130.00                    โดยตรง
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