
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือกำรจ้ำง

1

จัดซ้ือพำนพุ่มดอกไม้สด เพ่ือใช้ในงำนรัฐพิธีถวำยบังคมพระบรมฉำยำลักษณ์ 
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชบรมนำถ
บพิตร เน่ืองในวันพ่อแห่งชำติ 5 ธันวำคม 2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 5 ธันวำคม
 2562 ณ บริเวณหอประชุมอ ำเภอบำงปลำม้ำจ ำนวน 1 พำน

500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง
      ร้ำนใบบัว         

500.00 บำท
      ร้ำนใบบัว         

500.00 บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือ 10/2563
 วันท่ี 3 ธ.ค. 62

2
ท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์เร่ืองกำรช ำระภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงและภำษี
ป้ำย ประจ ำปี พ.ศ.2563 จ ำนวน 1 ป้ำย 

1,728.00 1,728.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.ดีไอเดียไซน์
1,728.00 บำท

หจก.ดีไอเดียไซน์
1,728.00 บำท

เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง 7/2563
 วันท่ี 4 ธ.ค.62

3
จ้ำงเหมำจัดท ำตรำยำงส ำหรับกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว        
 จ ำนวน 3 อัน

95,028.64 95,028.64 เฉพำะเจำะจง
สหกรณ์โคนมนครปฐม 

95,028.64 บำท
สหกรณ์โคนมนครปฐม 

95,028.64 บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำ8/2563 
วันท่ี 4 ธ.ค.62

4
จ้ำงก ำจัดวัชพืช หมู่ท่ี 2 , หมู่ท่ี 3 , หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 8 ต ำบลวัดดำว อ ำเภอ
บำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี จ ำนวน 6 โครงกำร

181,000.00 181,000.00 เฉพำะเจำะจง
      หจก.ส.บ ำรุงดิน    

180,000.00 บำท
      หจก.ส.บ ำรุงดิน    

180,000.00 บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง9/2563 
วันท่ี 11 ธ.ค.62

5
จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลพร้อมโครงไม้พระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี จ ำนวน 1 ป้ำย ติดต้ัง ณ 
บริเวณท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว 

750.00 750.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.ดีไอเดียไซน์ 
450.00 บำท

หจก.ดีไอเดียไซน์ 
450.00 บำท

เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง 
10/2563 วันท่ี 

13 ธ.ค. 62

6
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำหรับส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 10 รำยกำร

2,126.00 2,126.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.แสงตะวันอีควิปเม้น 

2,126.00 บำท
หจก.แสงตะวันอีควิปเม้น 

2,126.00 บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือ 12/2563
 วันท่ี 13 ธ.ค. 62

7
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(วัสดุโรงพิมพ์)ส ำหรับกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
วัดดำว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จ ำนวน 5 รำยกำร

2,352.00 2,352.00 เฉพำะเจำะจง
โรงพิมพ์อำสำรักษำ

ดินแดนฯ  2,352.00บำท
โรงพิมพ์อำสำรักษำ

ดินแดนฯ 2,352.00บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือ 11/2563
 วันท่ี 13 ธ.ค. 62

8
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำหรับส ำนักปลัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
จ ำนวน 1 รำยกำร

2,700.00 2,700.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนสตำร์ก็อปป้ี 
2,700.00 บำท

ร้ำนสตำร์ก็อปป้ี 
2,700.00 บำท

เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือ 13/2563
 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2562
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว

2 มกรำคม 2563



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือกำรจ้ำง

9
จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดดำวและศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กโพธ์ิตะควน จ ำนวน 1 รำยกำร ได้แก่ ถำดอำหำรสแตนเลส 6 หลุม 
ขนำด 30 เซนติเมตร จ ำนวน 50 ใบ

5,500.00 5,500.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.แสงตะวันอีควิป
เมนท์5,500.00บำท

หจก.แสงตะวันอีควิป
เมนท์5,500.00บำท

เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือ 14/2563
 วันท่ี 17 ธ.ค. 62

10

จ้ำงเหมำบริกำรตกแต่งสถำนท่ีจัดพิธีรับพระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินี ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 26 ธันวำคม 2562  ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัด
ดำว

4,000.00 4,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนใบบัว 4,000.00 บำท ร้ำนใบบัว 4,000.00 บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง 
12/2563 วันท่ี 

17 ธ.ค. 62

11 จัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี พ .ศ.2563 จ ำนวน 1 ป้ำย 966.00 966.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.ดีไอเดียไซน์
966.00บำท

หจก.ดีไอเดียไซน์
966.00บำท

เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง 
13/2563 วันท่ี 

23 ธ.ค. 62

12
จ้ำงเหมำจัดหำเต้นท์ผ้ำใบทรงโค้ง (รวมค่ำติดต้ังร้ือถอน) ขนำดกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 8 เมตร จ ำนวน 5 หลัง ตำมโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ.2563

2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง
นำยรังสรรค์ ดำบเงิน 

2,500.00 บำท
นำยรังสรรค์ ดำบเงิน 

2,500.00 บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือ 52/2563
 วันท่ี 22 พ.ค. 63

13
จ้ำงเหมำจัดหำเวที ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 7.00 เมตร สูง 0.80 เมตร 
และเคร่ืองเสียง ประกอบด้วย ไมโครโฟน 3 จุด ล ำโพง 2 จุด ซ้ำย ขวำ จ ำนวน
 1 ชุด ตำมโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี พ.ศ.2563

5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยคมสันต์ ศรีชู 
5,000.00บำท

นำยคมสันต์ ศรีชู 
5,000.00บำท

เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง 
14/2563 วันท่ี 

24 ธ.ค. 62

14
จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิลโครงกำรรณรงค์ ขับข่ีปลอดภัยในช่วงเทศกำลปีใหม่ 
2563 ต ำบลวัดดำว อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี จ ำนวน 1 ป้ำย 
ติดต้ัง ณ สำมแยกสำยตรวจต ำบลวัดดำว 

288.00 288.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.ดีไอเดียไซน์  

288.00บำท
หจก.ดีไอเดียไซน์  

288.00บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง 
16/2563 วันท่ี 

26 ธ.ค. 62

15

จ้ำงส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสุนัขและแมวตำมโครงกำรป้องกันและควบคุม โรคพิษ
สุนัขบ้ำ ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ
ปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์
 อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 (คร้ังท่ี 1)

13,200.00 6,327.00 เฉพำะเจำะจง
นำงอุทุมพร แช่มพูลศิลป์ 

6,327.00บำท
นำงอุทุมพร แช่มพูลศิลป์ 

6,327.00บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง 
17/2563 วันท่ี 

27 ธ.ค. 62

16 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำงทะเบียนเลขท่ี กท.8945 2,241.12 2,241.12 เฉพำะเจำะจง
บริษัท จิระดำ ออโต้กรุ๊ป 
จ ำกัด  2,241.12บำท

บริษัท จิระดำ ออโต้กรุ๊ป 
จ ำกัด  2,241.12บำท

เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง 
11/2563 วันท่ี 

13 ธ.ค. 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือกำรจ้ำง

17

จ้ำงเหมำต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำหน้ำท่ี บันทึกข้อมูล เพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีด้ำนบันทึก
ข้อมูลจัดท ำเอกสำรและรำยงำนต่ำงๆ เก่ียวกับงำนบริหำรงำนท่ัวไป งำน
บริหำรงำนบุคคลงำนนโยบำยและแผน งำนเด็กและเยำวชน ของส ำนักปลัด 
จ ำนวน 3 เดือน

27,000.00 27,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวสุภำพร แสง

กระจ่ำง 27,000.00บำท
นำงสำวสุภำพร แสง

กระจ่ำง 27,000.00บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

สัญญำจ้ำง 
5/2563 วันท่ี 27

 ธ.ค. 62

18
จ้ำงเหมำพนักงำนต ำแหน่งแม่บ้ำนเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรดูแลรักษำและท ำ
ควำมสะอำดบริเวณภำยในและภำยนอกอำคำรส ำนักงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล วัดดำว จ ำนวน 3 เดือน

27,000.00 27,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวส ำเริง อินทร์สเกตุ

 27,000.00บำท
นำงสำวส ำเริง อินทร์สเกตุ

 27,000.00บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

สัญญำจ้ำง 
5/2563 วันท่ี 27

 ธ.ค. 62


