
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/ราคา
กลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
พฤศจกิายน 2564 - กองช่าง
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
พฤศจกิายน 2564 - ส้านักปลัด
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
พฤศจกิายน 2564  - กองคลัง
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
พฤศจกิายน 2564  - กองสาธารณสุขฯ รถขยะ
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
พฤศจกิายน 2564  - กองสาธารณสุขฯ รถกูช้ีพ
จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน ส้านักปลัด เพื่อน้ามาใช้ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด สาร หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด สาร
ในการเลือกต้ัง รังสรรค์ รังสรรค์
จดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ้านวน ๓ รายการ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด สาร หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด สาร
เพื่อน้ามาใช้ในการเลือกต้ัง รังสรรค์ รังสรรค์
จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด สาร หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด สาร
จ้านวน ๓ รายการ เพื่อน้ามาใช้ในการเลือกต้ัง รังสรรค์ รังสรรค์
จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน ส้านักปลัด เพื่อน้ามาใช้
ในการเลือกต้ัง  จ้านวน ๕ รายการ
จา้งท้าปา้ยประชาสัมพนัธ์ (กองช่าง)
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ขนาด 1.22*24.4 เมตร

2 4,100.00           เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี

1 30,514.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

4 17,270.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

3 1,980.00           เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี6 79,470.00         

3,150.00           เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี7

5 เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี5,480.00           

เฉพาะเจาะจง3,400.00           ร้าน วี เอส ปร้ินท์ ร้าน วี เอส ปร้ินท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี10

3,720.00           8 เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี9 4,394.00           
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จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดสถานที่ราชการ
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2564จ้านวน22วนัท้าการ
จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบลบางปลาม้า
ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2564จ้านวน19วนัท้าการ
จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบลบางปลาม้า
ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2564 จ้านวน22วนั
จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (กองช่าง) หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด
หมายเลขครุภณัฑ์ 420-50-0013 จ้านวน 1 เคร่ือง บางล่ีเซอร์วิส เอ็นจเินียร่ิง บางล่ีเซอร์วิส เอ็นจเินียร่ิง
จา้งเหมาจดัท้าปา้ยไวนิล สป ปา้ยประชาสัมพนัธ์
ปา้ยนับคะแนน
จา้งซ่อมแซมรถบรรทกุติดต้ังเครนไฟฟา้ กองช่าง บ.สุพรรณผ้าเบรคพฒันา บ.สุพรรณผ้าเบรคพฒันา
จ้านวน ๑ คัน จ้ากัด จ้ากัด
จา้งเหมาเคร่ืองเสียง เคร่ืองไฟ เพื่อน้ามาใช้ในการ
เลือกต้ัง จ้านวน ๑ ชุด 
จา้งเหมาบ้ารุงและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ สธ หจก.บางล่ีเซอร์วิส หจก.บางล่ีเซอร์วิส 
จ้านวน ๑ ชุด เอ็นจเินียร่ิง เอ็นจเินียร่ิง
จา้งบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า สธ 
จ้านวน ๑ เคร่ือง
ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  กองช่าง
ส้าหรับรถฟาร์แทรกเตอร์ จ้านวน ๔ เส้น
จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กูช้ีพ 
เดือน พฤศจกิายน 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กูช้ีพ ประจ้า
เดือน พฤศจกิายน 2564

21

22 9,750.00           เฉพาะเจาะจง นายวทญัญ แก่นโกมล นายวทญัญ แก่นโกมล ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอซี เซอร์วิส8,800.00           ร้าน ไอซี เซอร์วิส ราคาต้่าและคุณภาพดี20

9,425.00           เฉพาะเจาะจง นายณัฐกานต์ สาน้อย นายณัฐกานต์ สาน้อย ราคาต้่าและคุณภาพดี

7,150.00           เฉพาะเจาะจง นายทศันัย  เกตุนาค นายทศันัย  เกตุนาค ราคาต้่าและคุณภาพดี

11

12

13

7,150.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล จันทร์เพญ็ นางสาวดวงกมล จันทร์เพญ็ ราคาต้่าและคุณภาพดี

6,175.00           เฉพาะเจาะจง นายพนัศักด์ิ แก้วยก นายพนัศักด์ิ แก้วยก ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี14 2,889.00           

ร้านปา้ยศรีบวับานอิงค์เจท็ ร้านปา้ยศรีบวับานอิงค์เจท็ ราคาต้่าและคุณภาพดีเฉพาะเจาะจง15 9,080.00           

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี16 15,247.50         

เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ อ่อนรอด นายสุชาติ อ่อนรอด ราคาต้่าและคุณภาพดี17 3,000.00           

เฉพาะเจาะจง749.00             18 ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง ร้าน พนูเจริญโชค ร้าน พนูเจริญโชค ราคาต้่าและคุณภาพดี1,940.00           19
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จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน พฤศจกิายน 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน พฤศจกิายน 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน พฤศจกิายน 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน พฤศจกิายน 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน พฤศจกิายน 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน พฤศจกิายน 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน พฤศจกิายน 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน พฤศจกิายน 2564

9,425.00           เฉพาะเจาะจง นางอนัญญา สาน้อย นางอนัญญา สาน้อย ราคาต้่าและคุณภาพดี

23

24

25

26

27

28

29

30

9,750.00           เฉพาะเจาะจง นายณัฐภทัร พนัเมือง นายณัฐภทัร พนัเมือง ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00           เฉพาะเจาะจง นายณัฐวรรณ ศรีเพยีงจนัทร์นายณัฐวรรณ ศรีเพยีงจนัทร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00           เฉพาะเจาะจง นายเพชรัตน์ ยอดแล้ว นายเพชรัตน์ ยอดแล้ว ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00           เฉพาะเจาะจง นายวีรพนัธ์ เจริญผล นายวีรพนัธ์ เจริญผล ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00           เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ ชาวสีกุก นายอนันต์ ชาวสีกุก ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพศิ เสร็จกิจ นางสาวสมพศิ เสร็จกิจ ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมฤทยั จัน่อาจ นางสาวเปรมฤทยั จัน่อาจ ราคาต้่าและคุณภาพดี


