
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/ราคา
กลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน -                  เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
พฤศจกิายน  2562 - ส้านักปลัด

2 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน -                  เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
พฤศจกิายน 2562  - กองช่าง

3 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน -                  เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
พฤศจกิายน 2562  - กองคลัง

4 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน -                  เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
พฤศจกิายน 2562  - กองสาธารณสุขฯ

5 จดัซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ้านวน 3 รายการ 5,510.50         เฉพาะเจาะจง บจก.สุพรรณผ้าเบรคพฒันา บจก.สุพรรณผ้าเบรคพฒันา ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองช่าง

6 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง ทรายถม จ้านวน 100 ลบ.ม.ๆละ150 บาท 15,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เคทพีมีอเตอร์ หจก.เคทพีมีอเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองช่าง

7 จดัซ้ือน้้าด่ืม (ชนิดแก้ว) จ้านวน 2 ลังๆละ 60 บาท 120.00            เฉพาะเจาะจง นายธนากร  พนัธ์จนัทร์ดี นายธนากร  พนัธ์จนัทร์ดี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษาโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

8 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภณัฑืคอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพ์ 4,470.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
ส้านักปลัด จ้านวน 1 เคร่ือง

9 จดัจา้งเหมาโครงการจา้งเหมาบริการในต้าแหน่งยาม จ้านวน 1 คน 4,800.00         เฉพาะเจาะจง นายฐิติพงศ์ ทองนาค นายฐิติพงศ์ ทองนาค ราคาต้่าและคุณภาพดี
(24 ต.ค.-7 พ.ย.62) จ้านวน 15 วันๆละ 320 บาท

10 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทกุขยะมูลฝอยทะเบยีน 6,227.40         เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุอึง้ง่วนไต๋ บจก.อีซูซุอึง้ง่วนไต๋ ราคาต้่าและคุณภาพดี
84-2769 สพ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี
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11 จดัจา้งเหมารถเทนเลอร์ขนยา้ยรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ทะเบยีน 2,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทร์เพญ็ คล้ายสังข์ น.ส.จนัทร์เพญ็ คล้ายสังข์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
ตค-1771 สพ จ้านวน 1 เที่ยว ในวันที่ 7 พ.ย.62

12 จดัจา้งเหมารถเทนเลอร์ขนยา้ยรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ทะเบยีน 2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธมกร  พนัสดิษฐ์ นายธมกร  พนัสดิษฐ์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
ตค-1771 สพ จ้านวน 1 เที่ยว ในวันที่ 14 พ.ย.62

13 จดัจา้งเหมาเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ www.bangplama.go.th 13,250.00       เฉพาะเจาะจง บจก.นพเกตุเน็ทเวิร์ค บจก.นพเกตุเน็ทเวิร์ค ราคาต้่าและคุณภาพดี
ระยะเวลา 1 ป ี(16 ธ.ค.62-16 ธ.ค.63)

14 จดัจา้งเหมาท้าปา้ยไวนิลโครงการประชาสัมพนัธ์การจดัเก็บภาษี 10,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบวับานอิงค์เจท็ ร้านศรีบวับานอิงค์เจท็ ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 2 รายการ

15 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ครุภณัฑ์ส้านักงาน 2,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบางล่ีเซอร์วิส 2 ร้านบางล่ีเซอร์วิส 2 ราคาต้่าและคุณภาพดี
เคร่ืองปรับอากาศ  กองคลัง  จ้านวน 1 เคร่ือง

16 จดัจา้งเหมาโครงการจา้งเหมาบริการในต้าแหน่งแม่บา้น จ้านวน 1 คน 2,880.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ดวงกมล  จนัทร์เพญ็ น.ส.ดวงกมล  จนัทร์เพญ็ ราคาต้่าและคุณภาพดี
(22-30 พ.ย.62) จ้านวน 9 วันๆละ 320 บาท

17 จดัจา้งเหมาท้าปา้ยไวนิลโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 312.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบวับานอิงค์เจท็ ร้านศรีบวับานอิงค์เจท็ ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 1 ปา้ย

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูท่ี่ 8 259,000.00     e-bidding หจก.รัตนชัยพร หจก.รัตนชัยพร ราคาต้่าและคุณภาพดี

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยลอกของเดิมออกแล้ว 1,389,000.00  e-bidding บจก.ท.ีดี.ดี.ก่อสร้าง บจก.ท.ีดี.ดี.ก่อสร้าง ราคาต้่าและคุณภาพดี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทน หมูท่ี่ 12

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี



36,127.90       



1,681,242.00  
1,717,369.90  


