
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/ราคา
กลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 6,140.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
กุมภาพนัธ์ 2563 - ส้านักปลัด

2 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 25,868.00       เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
กุมภาพนัธ์ 2563  - กองช่าง

3 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 3,090.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
กุมภาพนัธ์ 2563  - กองคลัง

4 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 4,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
กุมภาพนัธ์ 2563  - กองสาธารณสุขฯ

5 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 14 รายการ 7,335.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา

6 จดัซ้ือวัสดุการศึกษา  จ้านวน 35 รายการ 14,315.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

7 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ้านวน 11 รายการ 8,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา

8 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง สแลนด์สีเขียว ขนาด 2x100 เมตร 3,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา

9 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 11 รายการ 7,296.33         เฉพาะเจาะจง บจก.วงศ์วัฒน์บซิิเนส บจก.วงศ์วัฒน์บซิิเนส ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา

10 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ สายcable จ้านวน 1 เส้น 195.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
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วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

11 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 4 รายการ 3,600.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา

12 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส้ารองไฟฟา้ จ้านวน 1 เคร่ือง 2,480.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานของส้านักปลัด

13 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 5 รายการ 1,373.00         เฉพาะเจาะจง บจก.สีสุพรรณ บจก.สีสุพรรณ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองช่าง

14 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุจ้านวน 3 รายการ 2,925.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค บจก.ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองช่าง

15 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์จ้านวน 12 รายการ 46,525.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานของส้านักปลัด

16 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน เก้าอีส้้านักงาน จ้านวน 1 ตัว 4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอัจฉรา ร้านอัจฉรา ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา

17 จดัจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพมิพอ์ิงค์เจท็ จ้านวน 2 เคร่ือง 1,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา

18 จดัจา้งเหมาบริการท้าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จ้านวน 1 คน 6,175.00         เฉพาะเจาะจง นางดวงกมล จนัทร์เพญ็ นางดวงกมล จนัทร์เพญ็ ราคาต้่าและคุณภาพดี
ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 จ้านวน 19 วันท้าการๆละ 325 บาท

19 จดัจา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้้า ศูนยพ์ณันาเด็กเล็ก จ้านวน 2 เคร่ือง 2,960.00         เฉพาะเจาะจง ร้านโอโซนเคร่ืองกรองน้้า ร้านโอโซนเคร่ืองกรองน้้า ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใหใ้ช้งานได้ดีตามปกติ

20 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่รถขุด ทะเบยีน 109,315.07     เฉพาะเจาะจง บจก.อริยะอีควิปเมนท์ บจก.อริยะอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
ตค-1771 สพ จ้านวน 45 รายการ  เพื่อใหใ้ช้งานได้ดีตามปกติ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี
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วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

21 จดัจา้งเหมาท้าปา้ยไวนิลไวนิล จ้านวน 1 ปา้ย 375.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบวับานอิงค์เจท็ ร้านศรีบวับานอิงค์เจท็ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมของส้านักปลัด

22 จดัจา้งเหมาซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอบต.บางปลาม้า จ้านวน 15,110.00       เฉพาะเจาะจง นายดอน นาเอีย่ม นายดอน นาเอีย่ม ราคาต้่าและคุณภาพดี
2 รายการ เพื่อซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดีตามปกติ

23 จดัจา้งเหมาซ่อมแซมรถทะเบยีน บล-7136 สพ จ้านวน 1 คัน 6,737.26         เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าเมืองสุพรรณ บจก.โตโยต้าเมืองสุพรรณ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดีตามปกติ ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2563
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