
งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผล เลขท่ีและวันท่ี
ล าดับท่ี หรือจัดจ้าง (บาท) ของท่ีท าสัญญา

(บาท)

ประจ าเดือนตุลาคม  2564
1 จ้างเหมาซ่อมแซอมคอมพิวเตอร์ 2,600           2,600            เฉพาะเจาะจง 2,600          เจ เอฟ เซอร์ิส เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 18/10/64
2 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา 6,000           6,000            เฉพาะเจาะจง 6,000          นายภวิล ทัพชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 14/10/64
3 จ้างเหมากระดานติดประกาศ 75,000         75,000          เฉพาะเจาะจง 75,000        นายโกมล เล็กโตเร็ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 6/10/64
4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 10ป้าย 5,103           5,103            เฉพาะเจาะจง 5,103          เดอะวัน กราฟิก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 6/10/64
5 จ้างเหมาท าตรายาง 900              900               เฉพาะเจาะจง 900             นครปฐม-ก็อปป้ีเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 4/10/64
6 ค่าจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 5,500           5,500            เฉพาะเจาะจง 5,500          เจ เอฟ เซอร์ิส เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 18/10/64
7 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 31,000         31,000          เฉพาะเจาะจง 31,000        นายภวิล ทัพชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 14/10/64
8 ค่าจัดซ้ือแบบพิมพ์การเลือกต้ังนายก 7,037           7,037            เฉพาะเจาะจง 7,037          โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 14/10/64
9 ค่าจัดซ้ือแบบพิมพ์การเลือกต้ังนายก 8,740           8,740            เฉพาะเจาะจง 8,740          โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 14/10/64

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกร์การเลือกต้ัง 6,965           6,965            เฉพาะเจาะจง 6,965          บ.เจ เอส 9518 จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 6/10/64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม



งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผล เลขท่ีและวันท่ี

ล าดับท่ี หรือจัดจ้าง (บาท) ของท่ีท าสัญญา

(บาท)

ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2564
1 ค่าจัดซ้ือวัสดุประจ าหน่วยเลือกต้ัง 44,915.00    44,915.00     เฉพาะเจาะจง 44,915.00   นายอภิชาติ แก้วประเสริฐ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 9/11/65
2 ค่าจัดซ้ือวัสดุการป้องกันโควิด 11,700.00    11,700.00     เฉพาะเจาะจง 11,700.00   เจ เอฟ เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 9/11/65
3 ค่าจ้างเหมาเต็นท์และเคร่ืองป่ันไฟ 18,000         18,000          เฉพาะเจาะจง 18,000        รุ่งเรือง ซาวด์ แอนด์ ไลท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 24/11/65
4 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,700           2,700            เฉพาะเจาะจง 2,700          นายวุฒินันท์ ท้าวกัลยา เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 22/11/65
5 ค่าจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์(ศูนย์พักคอย) 7,500           7,500            เฉพาะเจาะจง 7,500          นายครอด ผุยรอด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 22/11/65
6 ค่าป้ายไวนิลประจ าหน่วยเลือกต้ัง 432              432               เฉพาะเจาะจง 432             เดอะวัน กราฟิก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 19/11/65
7 ค่าจ้างเหมาประดับไฟฟ้างานลอยกระทง 8,000           8,000            เฉพาะเจาะจง 8,000          นายวุฒิชัย วงษ์แสงจันทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 17/11/65
8 ค่าส่ือประชาสัมพันธ์และรณรงค์เลือกต้ัง 14,400         14,400          เฉพาะเจาะจง 14,400        นางชนิตา อัคคีเดช เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 15/11/65
9 ค่าป้ายรณรงค์การเลือกต้ัง 1,500           1,500            เฉพาะเจาะจง 1,500          เอ.เอส.ดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 12/11/65

10 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์เก่ียวกับงานเลือกต้ัง 9,687           9,687            เฉพาะเจาะจง 9,687          เดอะวัน กราฟิก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 11/11/65
11 ค่าตรายางประทับบัตรเลือกต้ัง 980              980               เฉพาะเจาะจง 980             นครปฐม-ก็อปป้ีเซ้นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 9/11/65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 (ปีงบประมาณ 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม



งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผล เลขท่ีและวันท่ี

ล าดับท่ี หรือจัดจ้าง (บาท) ของท่ีท าสัญญา

(บาท)

ประจ าเดือนธันวาคม  2564
1 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 19720.10 19721.10 เฉพาะเจาะจง 19,721.10   อู่สมชายเครน 1/12/64
2 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมบ าเพ็ญประโยขน์ 2,125           2,125            เฉพาะเจาะจง 2,125          ร้านตรีริยะ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 8/12/64
3 ค่ายางมะตอย 27,500         27,500          เฉพาะเจาะจง 27,500        สุเมธ ศรีเหรา เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 24/12/64
4 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,550           8,550            เฉพาะเจาะจง 8,550          ร้านตรีริยะ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 24/12/64
5 ค่าจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 103,000       103,000       เฉพาะเจาะจง 103,000      ร้าน พิชญาพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 21/12/64
6 ค่าจัดซ้ือใบเสร็จค่าน้ าประปา 19,000         19,000          เฉพาะเจาะจง 19,000        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเค ซอฟท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 16/12/64
7 ค่าอาหารเสริม(นม) 103,130       103,130       เฉพาะเจาะจง 103,130      สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 9/12/64
8 ค่าวัสดุอุปกรณ์โควิด 19,950         19,950          เฉพาะเจาะจง 19,950        ร้านตรีริยะ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 9/12/64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม



งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผล เลขท่ีและวันท่ี

ล าดับท่ี หรือจัดจ้าง (บาท) ของท่ีท าสัญญา

(บาท)

ประจ าเดือนมกราคม  2565
1 ค่าอาหารเสริม(นม) 95,764         95,764          เฉพาะเจาะจง 95,764        สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 20/1/65
2 ค่าป้ายไวนิลรับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 2,160.00      2,160.00       เฉพาะเจาะจง 2,160.00     เดอะวัน กราฟิก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 28/1/65
3 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 6,688           6,688            เฉพาะเจาะจง 6,688          อู่สมชายเครน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 26/1/65
4 ค่าจ้างเหมารถยนต์ส่วนกลาง 4,500           4,500            เฉพาะเจาะจง 4,500          อู่ช่างช้ัน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 25/1/65
5 ค่าจ้างเหมาล้างพร้อมเติมน้ ายาเคร่ืองปรับอากาศ 1,800           1,800            เฉพาะเจาะจง 1,800          นายวุฒินันท์  ท้าวกัลยา เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 25/1/65
6 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬา 864              864               เฉพาะเจาะจง 864             เดอะวัน กราฟิก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 20/1/65
7 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า 19,500         19,500          เฉพาะเจาะจง 19,500        นายประพาทธ์  สุทธิธรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 20/1/65
8 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การสัญจร 8,000           8,000            เฉพาะเจาะจง 8,000          นายพงษ์ชัย  แจ้งธรรมมา เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 14/1/65
9 ค่าตรายาง 1,330           1,330            เฉพาะเจาะจง 1,330          นครปฐม-ก็อปป้ีเซ้นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 14/1/65

10 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,100           4,100            เฉพาะเจาะจง 4,100          นายวุฒินันท์  ท้าวกัลยา เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 5/1/65
11 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหอถังประปา 11,940         11,940          เฉพาะเจาะจง 11,940        นายภวิล  ทัพชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 4/1/65
12 ค่าเช่าสถานท่ีแข่งขันกีฬา 4,500           4,500            เฉพาะเจาะจง 4,500          น.ส.ณัฐธิดา  คงอินใหญ่ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 20/1/65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม



งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผล เลขท่ีและวันท่ี

ล าดับท่ี หรือจัดจ้าง (บาท) ของท่ีท าสัญญา

(บาท)

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2565
1 ค่าป้ายไวนิล 1,296           1,296            เฉพาะเจาะจง 1,296          เดอะวัน กราฟิก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 10/2/65
2 ค่าอาหารว่าง 3,500           3,500            เฉพาะเจาะจง 3,500          นางน้ าอ้อย ผุยรอด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 10/2/65
3 ค่าป้ายไวนิล 432              432               เฉพาะเจาะจง 432             เดอะวัน กราฟิก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 10/2/65
4 ค่าเช่าเต็นท์ 1,500           1,500            เฉพาะเจาะจง 1,500          นายกิจจา อยุ่อินทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 10/2/65
5 ค่าของขวัญ 2,480           2,480            เฉพาะเจาะจง 2,480          นางน้ าอ้อย ผุยรอด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 10/2/65
6 ค่าอุปกรณ์บุญข้าวจ่ี 4,952           4,952            เฉพาะเจาะจง 4,952          นางน้ าอ้อย ผุยรอด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 10/2/65
7 ค่าจ้างเหมาซ่อมถังน้ ามันรถบรรทุกขยะ 8,500           8,500            เฉพาะเจาะจง 8,500          อู่ช่างช้ัน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 24/2/65
8 ค่าถ้วยรางวัล 3,600           3,600            เฉพาะเจาะจง 3,600          ร้านมานะการกีฬา เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 2/2/65
9 ค่าหมึกพิมพ์ 2,070           2,070            เฉพาะเจาะจง 2,070          ร้านตรีริยะ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 2/2/65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ปีงบประมาณ 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม



งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผล เลขท่ีและวันท่ี

ล าดับท่ี หรือจัดจ้าง (บาท) ของท่ีท าสัญญา

(บาท)

ประจ าเดือนมีนาคม  2565
1 ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 135,051.40  135,051.40  เฉพาะเจาะจง 135,051.40 สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 17/3/65
2 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา 59,385         59,385          เฉพาะเจาะจง 59,385        นายภวิล  ทัพชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 17/3/65
3 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง 74,900         74,900          เฉพาะเจาะจง 74,900        พัฒนาการช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 11/3/65
4 ค่าจ้างเหมาติดต้ังท่ีก้ันถนน 35,000         35,000          เฉพาะเจาะจง 35,000        นางเพยาว์  จันทร์บาง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 7/3/65
5 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ าประปา 3,210           3,210            เฉพาะเจาะจง 3,210          นายภวิล  ทัพชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 3/3/65
6 ค่าซ่อมแซมระบบประปา 7,704           7,704            เฉพาะเจาะจง 7,704          นายภวิล  ทัพชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 1/3/65
7 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหอถังประปา 27,606         27,606          เฉพาะเจาะจง 27,606        นายภวิล  ทัพชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 1/3/65

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม


