
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/ราคา
กลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 6,040.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
มีนาคม 2563 - ส้านักปลัด

2 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 18,709.70       เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
มีนาคม 2563  - กองช่าง

3 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 2,810.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
มีนาคม 2563  - กองคลัง

4 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 7,734.10         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
มีนาคม 2563  - กองสาธารณสุขฯ

5 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ รางปล๊ักไฟ 4 ช่อง  3 เมตร จ้านวน 1 อัน 665.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในกองคลัง

6 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง  จ้านวน 4 รายการ 1,575.04         เฉพาะเจาะจง บจก.วงศ์วัฒน์บซิิเนส บจก.วงศ์วัฒน์บซิิเนส ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในกองช่าง

7 จดัซ้ือผ้าใบไนล่อนอยา่งหนาขนาดกว้าง 8x10 ม. พร้อมเยบ็ริมฝังเชือก 9,600.00         เฉพาะเจาะจง นายจ้าเนียร ศรีทอง นายจ้าเนียร ศรีทอง ราคาต้่าและคุณภาพดี
เจาะตาไก่ 1 ผืน 

8 จดัซ้ือยางรถบรรทกุ 10 ล้อ จ้านวน 2 เส้น พร้อมต้ังศูนยถ์่วงล้อ 24,200.00       เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวร2004 บจก.หลักเมืองถาวร2004 ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้กับรถบรรทกุสิบล้อ 84-3909 สพ

9 จดัซ้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 24 รายการ 10,801.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในกองคลัง

10 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 38 รายการ 18,532.40       เฉพาะเจาะจง บจก.วงศ์วัฒน์บซิิเนส บจก.วงศ์วัฒน์บซิิเนส ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี
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11 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 2 รายการ 5,510.50         เฉพาะเจาะจง ร้านพลูศักด์ิสุพรรณ ร้านพลูศักด์ิสุพรรณ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา

12 จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ้านวน 4 รายการ 790.00            เฉพาะเจาะจง ร้านซอไดนาโม ร้านซอไดนาโม ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองช่าง

13 จดัซ้ือวัสดุโรงการ จ้านวน 7 รายการ 3,015.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
 เพื่อใช้ในโครงการจดัท้าหน้ากากอนามัย

14 จดัซ้ือหนิแต่งสวน จ้านวน 23 ถุง 1,600.00         เฉพาะเจาะจง นส.ธัญทพิย ์สิรพรีพฒัน์ นส.ธัญทพิย ์สิรพรีพฒัน์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา

15 จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์  จ้านวน 5 รายการ 24,831.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
 เพื่อใช้ในโครงการจดัท้าหน้ากากอนามัย

16 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์จ้านวน 2 รายการ 14,550.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพนูเจริญโชค ร้านพนูเจริญโชค ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขฯ

17 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์จ้านวน 3 รายการ 4,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขฯ

18 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์จ้านวน 9 รายการ 174,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านลัคคกีช้๊อป ร้านลัคคกีช้๊อป ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขฯปอ้งกันโควิด-19

19 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมพร้อมเปล่ียนอะไหล่รถ ทะเบยีน 4,772.20         เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าเมืองสุพรรณ บจก.โตโยต้าเมืองสุพรรณ ราคาต้่าและคุณภาพดี
บล-7136 สพ จ้านวน 3 รายการ ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า

20 จดัจา้งเหมาเหมาท้าปา้ยไวนิล จ้านวน 3 ปา้ย 1,125.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบวับานอิงค์เจท ร้านศรีบวับานอิงค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในโครงการสมัครและมอบตัวนักเรียนของกองการศึกษา
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21 จดัจา้งเหมาท้าปา้ยไวนิล จ้านวน 1 ปา้ย 375.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบวับานอิงค์เจท ร้านศรีบวับานอิงค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในโครงการจดัท้าหน้ากากอนามัย

22 จดัจา้งเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 3 เคร่ือง 3,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบางล่ีเซอร์วิส 2 ร้านบางล่ีเซอร์วิส 2 ราคาต้่าและคุณภาพดี
ส้าหรับกองคลัง เพื่อใหใ้ช้งานได้ดีตามปกติ

23 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถทะเบยีน 84-2769 สพ 18,878.59       เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุอึง้ง่วนไต๋ บจก.อีซูซุอึง้ง่วนไต๋ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใหใ้ช้งานได้ดีตามปกติ

24 จดัจา้งเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 1 เคร่ือง 28,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบางล่ีเซอร์วิส 2 ร้านบางล่ีเซอร์วิส 2 ราคาต้่าและคุณภาพดี
ส้าหรับกองการศึกษา เพื่อใหใ้ช้งานได้ดีตามปกติ

25 จดัจา้งเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 1 เคร่ือง 24,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบางล่ีเซอร์วิส 2 ร้านบางล่ีเซอร์วิส 2 ราคาต้่าและคุณภาพดี
ส้าหรับกองช่าง เพื่อใหใ้ช้งานได้ดีตามปกติ

26 จดัจา้งเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 3 รายการ 16,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบางล่ีเซอร์วิส 2 ร้านบางล่ีเซอร์วิส 2 ราคาต้่าและคุณภาพดี
ส้าหรับส้านักปลัด เพื่อใหใ้ช้งานได้ดีตามปกติ

27 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถทะเบยีน กข-9603 สพ 16,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนาซ่าแอร์ ร้านนาซ่าแอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใหใ้ช้งานได้ดีตามปกติ

28 จดัจา้งเหมาซ่อมแซมตรวจเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ้านวน 2 รายการ 14,965.00       เฉพาะเจาะจง ร้านธนภทัรคอมพวิเตอร์ ร้านธนภทัรคอมพวิเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใหใ้ช้งานได้ดีตามปกติ แอนด์โอเอ แอนด์โอเอ

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



100,667.24     


