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จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
กันยายน 2565- กองช่าง
จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
กันยายน 2565 - ส้านักปลัด
จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
กันยายน 2565  - กองคลัง
จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
กันยายน 2565 - กองสาธารณสุขฯ รถขยะ
จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
กันยายน  2565  - กองสาธารณสุขฯ รถกู้ชีพ
จัดซ้ือวัสดุโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
เด็กและเยาวชน ปรระจ้าปี 2565 จ้านวน
67 ชุด
ซ้ือหนังสือประวัติศาสตร์ของชาติไทย ฉบับ
สมฐูรณ์ ปี2565  จ้านวน 4 เล่ม
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส้านักปลัด
จ้านวน 2 รายการ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดอืน กันยายน  2565
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลามา้  อ าเภอบางปลามา้  จังหวัดสุพรรณบุรี

1 58,346.00   เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

3 2,400.00     เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

2 6,940.00     เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

5 17,950.00   เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

4 6,600.00     เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

ร้านพรสินทรัพย์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

3,960.00     เฉพาะเจาะจง7 บ.เพ็ชรสายสวัสด์ิจ้ากัด บ.เพ็ชรสายสวัสด์ิจ้ากัด
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง6 2,680.00     ร้านพรสินทรัพย์

บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง8 17,820.00   
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จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส้าหรับ
รถตู้   แบตเตอร่ี 1 ลูก
จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน รถขุดไฮดรอ
ลิคตีนตะขาบ ทบ ตค 1771 จ้านวน 2 รายการ
จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองช่าง )
จ้านวน 15 รายการ

12 จัดซ้ือวัสดุการศึกษา  จ้านวน  24 รายการ 44,660.00   เฉพาะเจาะจง ร้านนิษฐ์ธิมา ร้านนิษฐ์ธิมา
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

จัดซ้ือวัสดุโครงการอบรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
ประจ้าปี 2565  จ้านวน 24 รายการ
จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน รถบรรทุก
สิบล้อ 84-39099 ได้แก่ จารบี 2 ถัง
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)
รถสิบล้อ จ้านวน 4 รายการ 
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จ้านวน 1 อัน
ได้แก่ เทปวัดที่

17 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จ้านวน 11 รายการ 4,236.13     เฉพาะเจาะจง บริษัท อมตะค้าวัสดุจ้ากัด บริษัท อมตะค้าวัสดุจ้ากัด
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
จ้านวน 1 รายการ ได้แก่ เรือพลาสติกพร้อมไม้พาย
จ้านวน 20 ชุด

เฉพาะเจาะจง9 ร้าน ซอไดนาโม ร้าน ซอไดนาโม
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

ราคาต้่าและคุณภาพดีหจก.จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ จก.หจก.จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ จก.

หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง10 2,195.00     

หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง11 14,745.00   

เฉพาะเจาะจง บจก.สุพรรณผ้าเบรค บจก.สุพรรณผ้าเบรค
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

4,258.60     15

เฉพาะเจาะจง7,530.00     13

ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง บจก.สุพรรณผ้าเบรค บจก.สุพรรณผ้าเบรค14 1,048.60     

18 102,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสีสุพรรณ บริษัทสีสุพรรณ
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง บริษัทสีสุพรรณ บริษัทสีสุพรรณ
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

650.00        16

3,700.00     
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จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง 
จ้านวน 1 รายการ   จ้านวน 5 ชุด

20 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง จ้านวน 12 รายการ 44055.72 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงไทยพานิช(1992) หจก.แสงไทยพานิช(1992)
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดสถานทีร่าชการ
ประจ้าเดือน กันยายน จ้านวน 22  วันท้าการ
จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบลบางปลาม้า
กันยายน 2565  จ้านวน 21 วัน
จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบลบางปลาม้า
ประจ้าเดือน กันยายน 2565 จ้านวน 22 วัน
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ ประจ้า
เดือน กันยายน 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ ประจ้า
เดือนกันยายน 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือนกันยายน 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือนกันยายน 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือนกันยายน 2565

19 150,000.00 เฉพาะเจาะจง

21 7,150.00     เฉพาะเจาะจง

บริษัทสีสุพรรณ บริษัทสีสุพรรณ
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

23 7,150.00     เฉพาะเจาะจง นายทัศนัย  เกตุนาค นายทัศนัย  เกตุนาค
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

นางสาวดวงกมล จันทร์เพ็ญ นางสาวดวงกมล จันทร์เพ็ญ
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

22 6,825.00     เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  อินต๊ะวงศ์ นายเจษฎา  อินต๊ะวงศ์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

25 9,750.00     เฉพาะเจาะจง นายวทัญญ แก่นโกมล นายวทัญญ แก่นโกมล
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

24 9,750.00     เฉพาะเจาะจง นายขวัญเมือง  ศรีเมือง นายขวัญเมือง  ศรีเมือง
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

27 9,750.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมฤทัย จั่นอาจ นางสาวเปรมฤทัย จั่นอาจ
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

26 9,750.00     เฉพาะเจาะจง นายณัฐกานต์ สาน้อย นายณัฐกานต์ สาน้อย
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

28 9,750.00     เฉพาะเจาะจง นายเพชรัตน์ ยอดแก้ว นายเพชรัตน์ ยอดแก้ว
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี
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จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน กันยายน 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน กันยายน 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน กันยายน 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน กันยายน 2565
จ้างเหมาบริการท้าความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ้าเดือน กันยายน 2565  จ้านวน  22วัน
จ้างเหมาบริการท้าป้ายไวนิลโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ประจ้าปี 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมตู้ล้าโพงเอนกประสงค์
ส้านักปลัด 
จ้างเหมาท้าป้ายเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ประจ้าปี
2565
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต้าบลบางปลาม้า)

จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หจก.สุพรรณอะไหล่แทรก หจก.สุพรรณอะไหล่แทรก
(กองช่าง) จ้านวน 1 คัน เตอร์ )ส้านักงานใหญ่) เตอร์ )ส้านักงานใหญ่)

29 9,750.00     เฉพาะเจาะจง นายวีรพันธ์ เจริญผล นายวีรพันธ์ เจริญผล
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

31 9,750.00     เฉพาะเจาะจง นายณัฐวรรณ ศรีเพียงจันทร์ นายณัฐวรรณ ศรีเพียงจันทร์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

30 9,750.00     เฉพาะเจาะจง นายณัฐภัทร พันเมือง นายณัฐภัทร พันเมือง
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

33 7,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา  จันทร์งาม นางสาววัลยา  จันทร์งาม
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

32 9,750.00     เฉพาะเจาะจง นางอนัญญา สาน้อย นางอนัญญา สาน้อย
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

36 585.00        

บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง

35 600.00        เฉพาะเจาะจง

ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

34 390.00        

เฉพาะเจาะจง
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

38 1,754.80     

เฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเซอร์วิส ร้าน พีพีเซอร์วิส
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

37 1,800.00     

เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
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จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ รถขุดไฮดรอลิค
ตีนตะขาบ กองช่าง จ้านวน  1  คัน
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองปรับ ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด
อากาศ กองคลัง จ้านวน 3 ตัว บางล่ีเซอร์วิส เอ็นจิเนียร่ิง บางล่ีเซอร์วิส เอ็นจิเนียร่ิง

เฉพาะเจาะจง
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

11,770.00   40

เฉพาะเจาะจง ร้าน นาช่าแอร์ ร้าน นาช่าแอร์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

39 5,800.00     


