
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือกำรจ้ำง

1
จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยฟิวเจอร์บอร์ดเคลือบเงำประชำสัมพันธ์  ป้ำยฟิวเจอร์บอร์ดเคลือบ
เงำจัดซ้ือจัดจ้ำง และป้ำยฟิวเจอร์บอร์ดเคลือบเงำนิทรรศกำร ส ำหรับศพด.วัดดำว และ 
ศพด.โพธ์ิตะควร จ ำนวน 6 ป้ำย

4,096.00 4,096.00 เฉพำะเจำะจง
      หจก.ดีไอเดียไซน์     

    4,092.00 บำท
      หจก.ดีไอเดียไซน์     

    4,092.00 บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง 
39/2563 วันท่ี 1

 พ.ค. 63

2
จ้ำงเหมำก ำจัดวัชพืช 4 สำย ได้แก่ หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 7 ต ำบลวัดดำว อ ำเภอบำงปลำม้ำ
 จังหวัดสุพรรณบุรี

165,000.00 165,000.00 เฉพำะเจำะจง
หจก.ส.บ ำรุงดิน

165,000.00 บำท
หจก.ส.บ ำรุงดิน

165,000.00 บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง 
40/2563 วันท่ี 7

 พ.ค.63

3

ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ตรำนมโรงเรียน ขนำด ๒๐๐ ซี.ซี. จ ำนวน 31 
วัน ระหว่ำงวันท่ี 18 พฤษภำคม พ.ศ.2563 ถึง วันท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ.2563 
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว จ ำนวน ๒ ศูนย์ 
และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตต ำบลวัดดำว จ ำนวน ๔ โรงเรียน

95,028.64 95,028.64 เฉพำะเจำะจง
สหกรณ์โคนมนครปฐม 

95,028.64 บำท
สหกรณ์โคนมนครปฐม 

95,028.64 บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

สัญญำซ้ือขำย 
8/2563 วันท่ี 17

 พ.ค.63

4
จ้ำงเหมำจัดท ำตรำยำง ตรำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว ส ำหรับกองช่ำง จ ำนวน 1 
อัน (หมึกในตัว)

480.00 480.00 เฉพำะเจำะจง
      ร้ำนตะวันกรุ๊ป        

480.00 บำท
      ร้ำนตะวันกรุ๊ป        

480.00 บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังจ้ำง41/2563
 วันท่ี 12 พ.ค. 63

5
เช่ำพ้ืนท่ีเว็ฐไซต์(Hosting)ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว และต่ออำยุโดเมน โดย
ใช้ช่ือ www.watdown.go.th ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน 1 ปี

5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตุ้ม 5,000.00 บำท ร้ำนตุ้ม 5,000.00 บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

สัญญำเช่ำ 
2/2563 วันท่ี 12

 พ.ค. 63

6
จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ หมำยเลขครุภัณฑ์ 420-49-0006
 ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดดำว จ ำนวน 1 เคร่ือง

16,000.00 16,000.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเจริญทรัพย์ 

16,000.00 บำท
ร้ำนเจริญทรัพย์ 

16,000.00 บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือ 42/2563
 วันท่ี 12 พ.ค. 63

7
จ้ำงก่อสรำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 ,หมู่ท่ี 1 , หมู่ท่ี6 และหมู่ท่ี 2 ต ำบลวัด
ดำว อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี จ ำนวน 4 โครงกำร ตำมรำยละเอียดดังน้ี

โครงกำรท่ี 1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกถนนวัดดำว-รำงทอง ถึง
ศำลำรวมใจ หมู่ท่ี 10

138,000.00 135,000.00 E-bidding
หจก.เคทีพีมอเตอร์ 

99,900 บำท
หจก.เคทีพีมอเตอร์ 

99,900 บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ระหว่ำงด ำเนินกำร

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดดำว

1 มิถุนำยน 2563



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือกำรจ้ำง

โครงกำรท่ี 2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบริเวณบ้ำนนำยวินัย บัว
ล้อมใบ ถึงบ้ำนนำยอมร นำมโชติ หมู่ท่ี 1

233,000.00 222,000.00 E-bidding
หจก.ทรัพย์สมจินตนำ 
153,000.00บำท

หจก.ทรัพย์สมจินตนำ 
153,000.00บำท

เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ระหว่ำงด ำเนินกำร

โครงกำรท่ี 3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกล้ำนนำยเสง่ียม หงษ์โต ถึง
คลองลประทำนหมู่ท่ี 6

799,000.00 779,000.00 E-bidding
หจก.สินเกษตรก่อสร้ำง 

580,000.00 บำท
หจก.สินเกษตรก่อสร้ำง 

580,000.00 บำท
เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ระหว่ำงด ำเนินกำร

โครงกำรท่ี 4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองบ้ำนหนองโสนทิศ
ตะวันตก หมู่ท่ี 6

804,000.00 783,000.00 E-bidding
หจก.ทรัพย์สมจินตนำ 
570,000.00บำท

หจก.ทรัพย์สมจินตนำ 
570,000.00บำท

เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ระหว่ำงด ำเนินกำร

8

ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือเพ่ือกำรด ำรงชีพผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ต ำบลวัดดำว ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
 ตำมโครงกำรให้กำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ือ
กำรด ำรงชีพผู้ได้รับผลกระทบจำกโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลวัดดำว อ ำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี จ ำนวน ๕ รำยกำร

499,408.00 499,366.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท พันธ์กิจกำร(มุ้ยเฮง
1996) 499,366.00 

บำท

บริษัท พันธ์กิจกำร(มุ้ยเฮง
1996) 499,366.00 

บำท

เป็นเง่ือนไขและ
รำคำท่ีเหมำะสม

ใบส่ังซ้ือ 52/2563
 วันท่ี 22 พ.ค. 63


