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จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
มิถุนายน 2565- กองช่าง
จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
มิถุนายน 2565 - ส้านักปลัด
จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
มิถุนายน 2565  - กองคลัง
จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
มิถุนายน 2565 - กองสาธารณสุขฯ รถขยะ
จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
มิถุนายน  2565  - กองสาธารณสุขฯ รถกู้ชีพ
จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองคลัง) ได้แก่ กระดาษ 
ดับเบิล้เอ จ้านวน ๑๐๐  รีม  
จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองช่าง) ได้แก่ กระดาษ 
70  รีม   A3 10 รีม
จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กอง สธ ) ได้แก่ กระดาษ 
60  รีม  
จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองการศึกษาฯ ) ได้แก่
กระดาษ  60  รีม  

6,600.00       9

ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ราคาต้่าและคุณภาพดี

6,600.00       8 เฉพาะเจาะจง ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ร้านสตาร์ก๊อปปี้

6

เฉพาะเจาะจง ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ราคาต้่าและคุณภาพดี7 10,350.00     

เฉพาะเจาะจง11,000.00     ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ราคาต้่าและคุณภาพดี

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

1 46,388.00     เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

ราคาต้่าและคุณภาพดี

2 4,920.00       เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

3 2,400.00       เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์

ราคาต้่าและคุณภาพดี

4 8,410.00       เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

5 7,140.10       เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์



ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

จัดซ้ือวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บางปลาม้า จ้านวน 70 รีม
จัดซ้ือใบเสร็ตรับเงิน ศพด.อบต.บางปลาม้า
จ้านวน 1 เล่ม  

บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ปลัด) จ้านวน ๓ กล่อง 14,205.00     

จัดซ้ือวัสดุกีฬา  ลุกฟุตซอล จ้านวน ๑๖ ลูก18 4,500.00       

เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์

เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญรัตน์ ร้านเจริญรัตน์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง2,548.00       17 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(สธ)จ้านวน 6 รายการ บริษัท สีสุพรณ จ้ากัด

บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดีเฉพาะเจาะจง14,995.00     16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (สธ) จ้านวน ๕ รายการ 

บริษัท สีสุพรณ จ้ากัด ราคาต้่าและคุณภาพดี

จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (สธ) จ้านวน ๒ รายการ14

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์

ราคาต้่าและคุณภาพดี2,260.00       

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี4,820.00       

จัดซ้ือวัสดุส้านักงน (สธ)  จ้านวน  2 รายการ  13 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์

ราคาต้่าและคุณภาพดี15 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(สธ)จ้านวน 6 รายการ 2,060.00       

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี12 จัดซ้ือวัสดุส้านักงน (สธ)  จ้านวน  ๑๘ รายการ  2,499.00       

ราคาต้่าและคุณภาพดี7,700.00       10

เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ราคาต้่าและคุณภาพดี11 115.00

เฉพาะเจาะจง ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ร้านสตาร์ก๊อปปี้
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บริษัทถาวรเทรดด้ิงอิเลคทริคบริษัทถาวรเทรดด้ิงอิเลคทริค
จ้ากัด จ้ากัด

จ้างเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ืองและรายการอื่นๆ บ.โยโยต้าเมืองสุพรรณบุรี บ.โยโยต้าเมืองสุพรรณบุรี
หมายเลขทะเบียน บล 7136 สพ ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด
จ้างเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ืองและอื่นๆ กน6738สพ บ.โยโยต้าเมืองสุพรรณบุรี บ.โยโยต้าเมืองสุพรรณบุรี
จ้านวน 1 คัน ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถขุด ทะเบียน
ตค 1771 สพ จ้านวน ๑ คัน จ้านวน ๒๓ รายการ
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพัก 
ฝาปิด-เปิด หมู่ที ่5
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ ประจ้า
เดือน มิถุนายน 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ ประจ้า
เดือน มิถุนายน 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน มิถุนายน 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน มิถุนายน 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน มิถุนายน 2565

เฉพาะเจาะจง

บจก.อริยะอิคลิปเมนท์ บจก.อริยะอิคลิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี23 เฉพาะเจาะจง

24 283,000.00  หจก.ทรัพย์สมจินตนา หจก.ทรัพย์สมจินตนา ราคาต้่าและคุณภาพดี

69,186.80     

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี21 2,916.98       

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี22 5,158.77       

เฉพาะเจาะจง20 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า กองการศึกษา จ้านวน 2 รายการ 660.00         ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐกานต์ สาน้อย นายณัฐกานต์ สาน้อย ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00       เฉพาะเจาะจง นายวทัญญ แก่นโกมล นายวทัญญ แก่นโกมล ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมฤทัย จั่นอาจ นางสาวเปรมฤทัย จั่นอาจ ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00       เฉพาะเจาะจง นายเพชรัตน์ ยอดแล้ว นายเพชรัตน์ ยอดแล้ว ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00       เฉพาะเจาะจง นายวีรพันธ์ เจริญผล นายวีรพันธ์ เจริญผล ราคาต้่าและคุณภาพดี

25

26

27

28

29



ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสังเขป

จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน มิถุนายน 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน มิถุนายน 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน มิถุนายน 2565
จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดสถานทีร่าชการ
ประจ้าเดือน มิถุนายน 21  วันท้าการ
จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบลบางปลาม้า
มิถุนายน 2565  จ้านวน 22 วัน
จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบลบางปลาม้า
ประจ้าเดือน มิถุนายน 2565 จ้านวน 22 วัน
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเคร่ืองส้ารองไฟ เคร่ือง
พิมพ์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส้านักปลัด จ้านวน4เคร่ือง
จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ส้านักงาน กองการศึกษา 
จ้านวน 1  ตัว

9,750.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐภัทร พันเมือง นายณัฐภัทร พันเมือง ราคาต้่าและคุณภาพดี

นายเจษฎา  อินต๊ะวงศ์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐวรรณ ศรีเพียงจันทร์ นายณัฐวรรณ ศรีเพียงจันทร์ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00       เฉพาะเจาะจง นางอนัญญา สาน้อย นางอนัญญา สาน้อย ราคาต้่าและคุณภาพดี

7,150.00       เฉพาะเจาะจง นายทัศนัย  เกตุนาค นายทัศนัย  เกตุนาค ราคาต้่าและคุณภาพดี

30

31

32

33

34

35

6,825.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล จันทร์เพ็ญ นางสาวดวงกมล จันทร์เพ็ญ ราคาต้่าและคุณภาพดี

7,150.00       เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  อินต๊ะวงศ์

36 เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี12,420.00     

37 เฉพาะเจาะจง2,354.00       บ.อัจฉราเฟอร์นิเจอร์ จ้ากัด บ.อัจฉราเฟอร์นิเจอร์ จ้ากัด ราคาต้่าและคุณภาพดี


