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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือน้้ำมัน 8,000.00          8,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก. บ้ำนสร้ำง เซอร์วิส กรุ๊ป หจก. บ้ำนสร้ำง เซอร์วิส กรุ๊ป คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2565
และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 4-ม.ค.-65

งบประมำณท่ีต้ังไว้
2 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน (เคร่ืองปรับอำกำศ) 34,600.00        34,600.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน บีบีบี แอร์เซอร์วิส ร้ำน บีบีบี แอร์เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 20/2565

(ส้ำนักปลัด) และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 7-ม.ค.-65
งบประมำณท่ีต้ังไว้

3 ซ้ือตรำยำง 1,780.00          1,780.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ.โอ.เค กรำฟฟิค ร้ำน ไอ.โอ.เค กรำฟฟิค คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2565
และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 18-ม.ค.-65

งบประมำณท่ีต้ังไว้
4 ซ้ือวัสดุประปำ 4,240.00          4,240.00          เฉพำะเจำะจง บ.เคบีเจ พัฒนำ จ้ำกัด บ.เคบีเจ พัฒนำ จ้ำกัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2565

และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 26-ม.ค.-65
งบประมำณท่ีต้ังไว้

5 ซ้ือตรำยำง 1,560.00          1,560.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ.โอ.เค กรำฟฟิค ร้ำน ไอ.โอ.เค กรำฟฟิค คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2565
และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 26-ม.ค.-65

งบประมำณท่ีต้ังไว้
6 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 13,665.00        13,665.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเบบ้ี ท.ศรีบูรพำ ร้ำนเบบ้ี ท.ศรีบูรพำ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2565

และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 28-ม.ค.-65
งบประมำณท่ีต้ังไว้

7 ซ้ือนมโรงเรียน สพฐ. 3 โรงเรียน 40,664.00        40,664.00        เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวังน้้ำเย็น จ้ำกัด สหกรณ์โคนมวังน้้ำเย็น จ้ำกัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2565
และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 31-ม.ค.-65

งบประมำณท่ีต้ังไว้
8 ซ้ือนมศุนย์พัฒนำเด็กเล็ก 2,658.80          2,658.80          เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวังน้้ำเย็น จ้ำกัด สหกรณ์โคนมวังน้้ำเย็น จ้ำกัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 26/2565

และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 31-ม.ค.-65
งบประมำณท่ีต้ังไว้

9 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ภำษีท่ีดินและ 2,700.00          2,700.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ.โอ.เค กรำฟฟิค ร้ำน ไอ.โอ.เค กรำฟฟิค คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2564
ส่ิงปลูกสร้ำง และป้ำยภำษีประจ้ำปี 2565 และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 6-ม.ค.-65

งบประมำณท่ีต้ังไว้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวง

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 ซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ (ส้ำนักปลัด) 15,950.00        15,950.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน บีบีบี แอร์เซอร์วิส ร้ำน บีบีบี แอร์เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2565
และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 7-ม.ค.-65

งบประมำณท่ีต้ังไว้
11 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลประชุมสภำและป้ำย 732.00             732.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ.โอ.เค กรำฟฟิค ร้ำน ไอ.โอ.เค กรำฟฟิค คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2565

No Gift Plicy และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 13-ม.ค.-65

งบประมำณท่ีต้ังไว้
12 จ้ำงซ่อมรถบรรทุกน้้ำ ทะเบียน 81-3883 26,500.00        26,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุมินตำ  บุญรอด นำงสำวสุมินตำ  บุญรอด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2565

และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 14-ม.ค.-65

งบประมำณท่ีต้ังไว้
13 จ้ำงซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง ทะเบียน กค 2960 27,585.58        27,585.58        เฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุปรำจีนบุรีมอเตอร์เซลส์ จ้ำกัด บริษัท อีซูซุปรำจีนบุรีมอเตอร์เซลส์ จ้ำกัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 17/2565

และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 14-ม.ค.-65

งบประมำณท่ีต้ังไว้
14 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลประชุมสภำ 432.00             432.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ.โอ.เค กรำฟฟิค ร้ำน ไอ.โอ.เค กรำฟฟิค คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 18/2565

และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 18-ม.ค.-65

งบประมำณท่ีต้ังไว้
15 จ้ำงจัดท้ำป้ำยไวนิลเกษตรกรยุคใหม่ร่วมใจ 2,700.00          2,700.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอ.โอ.เค กรำฟฟิค ร้ำน ไอ.โอ.เค กรำฟฟิค คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2565

หยุดเผา และเสนอรำคำไม่เกินวงเงิน 26-ม.ค.-65

งบประมำณท่ีต้ังไว้

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวง

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565


