
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน

ตุลาคม 2564 - กองช่าง

จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน

ตุลาคม 2564 - ส้านักปลัด

จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน

ตุลาคม 2564  - กองคลัง

จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน

ตุลาคม 2564  - กองสาธารณสุขฯ
โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน โรงพมิพอ์าสารักษาดินแดน

กรมการปกครอง กรมการปกครอง

จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน (ส้านักปลัด) จ้านวน  ๒๓ รายการ 

เพื่อใช้ในการท้าเอกสารเลือกต้ัง 

จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กูช้ีพ 

เดือน ตุลาคม 2564

จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กูช้ีพ ประจ้า

เดือน สิงหาคม 2564

9 จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 

เดือน ตุลาคม 2564

7 10,075.00              

8 10,075.00              

10,075.00              

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม  2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี

31,820.20              

6,110.00                

1,970.00                

1

2

3

เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

6

4

5 จดัซ้ือแบบพมิพ ์จ้านวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการเลือกต้ัง 14,414.00              

10,710.00              

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง

23,232.10              

หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง นายณัฐกานต์ สาน้อย นายณัฐกานต์ สาน้อย ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมฤทยั จัน่อาจ นางสาวเปรมฤทยั จัน่อาจ ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง นายวทญัญ แก่นโกมล นายวทญัญ แก่นโกมล ราคาต้่าและคุณภาพดี



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 

เดือน ตุลาคม 2564

จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 

เดือน ตุลาคม 2564

จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 

เดือน ตุลาคม 2564

จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 

เดือน ตุลาคม 2564

จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 

เดือน ตุลาคม 2564

จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 

เดือน ตุลาคม 2564

จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 

เดือน ตุลาคม 2564

จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดสถานที่ราชการ

ประจ้าเดือน ตุลาคม 2564จ้านวน18วนัท้าการ

จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบลบางปลาม้า

ประจ้าเดือน ตุลาคม 2564 จ้านวน19วนั

จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบลบางปลาม้า

ประจ้าเดือน ตุลาคม 2564 จ้านวน18วนั
19 5,850.00                

16 10,075.00              

17 5,850.00                

18 6,175.00                

13 10,075.00              

14 10,075.00              

15 10,075.00              

10 10,075.00              

11 10,075.00              

12 10,075.00              

เฉพาะเจาะจง นายทศันัย  เกตุนาค นายทศันัย  เกตุนาค ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง นายพนัศักด์ิ แก้วยก นายพนัศักด์ิ แก้วยก ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล จันทร์เพญ็ นางสาวดวงกมล จันทร์เพญ็ ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง นางอนัญญา สาน้อย นางอนัญญา สาน้อย ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง นายณัฐวรรณ ศรีเพยีงจนัทร์ นายณัฐวรรณ ศรีเพยีงจนัทร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง นายณัฐภทัร พนัเมือง นายณัฐภทัร พนัเมือง ราคาต้่าและคุณภาพดี

นายวีรพนัธ์ เจริญผล ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง นายเพชรัตน์ ยอดแล้ว นายเพชรัตน์ ยอดแล้ว ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพศิ เสร็จกิจ นางสาวสมพศิ เสร็จกิจ ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ ชาวสีกุก นายอนันต์ ชาวสีกุก ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง นายวีรพนัธ์ เจริญผล



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ/

ราคากลาง
วิธีซ้ือ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

จา้งท้าปา้ยประชาสัมพนัธ์ศูนยป์ระสานงานการเลือกต้ัง 

อบต.บางปลาม้า  ขนาด 2*6.90 เมตร จ้านวน1 ปา้ย
20 1,794.00                ร้านปา้ยศรีบวับานอิงค์เจท็ ร้านปา้ยศรีบวับานอิงค์เจท็ ราคาต้่าและคุณภาพดีเฉพาะเจาะจง



10,075.00     

10,075.00     

10,075.00     

10,075.00     

10,075.00     

10,075.00     

10,075.00     

5,850.00       

10,075.00     

10,075.00     

10,075.00     



5,850.00       

1,794.00       

6,175.00       




