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จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
สิงหาคม 2565- กองช่าง
จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
สิงหาคม 2565 - ส้านักปลัด
จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
สิงหาคม 2565  - กองคลัง
จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
สิงหาคม 2565 - กองสาธารณสุขฯ รถขยะ
จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
สิงหาคม  2565  - กองสาธารณสุขฯ รถกู้ชีพ
จัดซ้ือวัสดุกีฬา กองการศึกษา ได้แก่ ลูกฟุตบอล
จ้านวน ๑๐  ลูก  
จัดซ้ือวัสดุโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรร
เทาสาธารณภัย จ้านวน ๕ รายการ
จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองคลัง)  
จ้านวน  ๙ รายการ  
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ สธ ร้านวัฒนเวนเตอร์ ร้านวัฒนเวนเตอร์
ได้แก่ทรายก้าจัดลูกน้้ายุงลายแบบซองขนาด 20ก โดยภาณุวัฒน์ ศุภพินิจ โดยภาณุวัฒน์ ศุภพินิจ

2 8,750.00        เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

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

1 66,146.00      เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

4 8,250.00        เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

3 2,300.00        เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

6 4,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญรัตน์ ร้านเจริญรัตน์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

5 14,080.10      เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดีเฉพาะเจาะจง      11,890.008

เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันการดับเพลิง ร้านตะวันการดับเพลิง
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

9,160.00        7

21,600.00      เฉพาะเจาะจง9 ราคาต้่าและคุณภาพดี



จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง )
จ้านวน ๔ รายการ  
จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน ในการบริการหารจัดการ
ศูนย์บริหารคนพิการทัว่ไป จ้านวน ๑๒ รายการ
จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (ส้านักปลัด)
จ้านวน 63 รายการ  
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  ส้านักปลัด
จ้านวน  19 รายการ 
จัดซ้ือวัสดุส้านักงงาน (ปลัด) ได้แก กระดาษ
A4 80 แกรม จ้านวน 100 รีม
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  กองการศึกษา 
จ้านวน 16 รายการ
จัดซ้ือวัสดุการศึกษา  (กองการศึกษาฯ)
จ้านวน 27 รายการ
จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองการศึกษาฯ)
จ้านวน 23 รายการ
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ฯ )
จ้านวน 5 รายการ 
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต้าบลบางปลาม้า จ้านวน 4 
รายการ
จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)
จ้านวน 2 รายการ 

ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง

45,792.00      

10 17,850.00      

10,000.00      

12

11 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์

ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ร้านสตาร์ก๊อปปี้
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง11,000.00      14

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี18,840.00      13

16 19,610.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี15 14,470.00      

เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

5,130.00        18

17 5,395.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

19 3,600.00        

เฉพาะเจาะจง บ.ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จกบ.ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จก
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

20 3,320.00        

เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี



จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ส้านักปลัด)
จ้านวน 4 รายการ

22 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
จ้านวน ๗ รายการ 
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 84-3909สพ 
จ้านวน 3 รายการ 
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (ส้านักปลัด)
จ้านวน ๑๔ รายการ
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  ส้านักปลัด
จ้านวน 2 รายการ 
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อม
ทีอ่ยู่อาศัยส้าหรับคนพิการ จ้านวน ๑๑ รายการ
จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเท่สาธารณภัย อบต.บางปลาม้า
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (กองคลัง) ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด
จ้านวน ๑ ชุด  บางล่ีเซอร์วิส เอ็นจิเนียร่ิง บางล่ีเซอร์วิส เอ็นจิเนียร่ิง
จ้างเปล่ียนผ้าเบรคและรายการ อื่นๆ รถยนต์ บ.โตโยต้าเมืองสุพรรณบุรี บ.โตโยต้าเมืองสุพรรณบุรี
หมายเลขทะเบียน บล 7136 ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด
ส้านักปลัด  จ้านวน 3 เคร่ือง บางล่ีเซอร์วิส เอ็นจิเนียร่ิง บางล่ีเซอร์วิส เอ็นจิเนียร่ิง
จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิลโครงการทัศนศึกษษนอก
สถานที ่ จ้านวน ๑ ป้าย 

เฉพาะเจาะจง
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

9495.1829

เฉพาะเจาะจง
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

30 2,782.00        

เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

195.00           31

เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

487.0027

เฉพาะเจาะจง
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

3745.0028

21 1,398.00        

บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง16,200.00      

เฉพาะเจาะจง บ.ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จกบ.ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จก
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

40,250.00      

23 5,950.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ซอไดนาโม ร้าน ซอไดนาโม

เฉพาะเจาะจง26 40,000.00      ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด มุกเพชร2ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด มุกเพชร2
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

24

เฉพาะเจาะจง บริษัท อมตะค้าวัสดุจ้ากัด บริษัท อมตะค้าวัสดุจ้ากัด
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

25 849.58



จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศโครงการทัศน
ศึกษานอกสถานที ่จ้านวน 1 คัน 
จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก
เทท้าย ชนิด 10 ล้อ จ้านวน 4 รายการ
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร (แผนทีแ่นวเขต)
จ้านวน 2 รายการ  
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ้านวน 2 เคร่ือง และเคร่ืองพิมพ์ 2 เคร่ือง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส้านักปลัด) จ้านวน 2 เคร่ือง
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต้าบล บางล่ีเซอร์วิส เอ็นจิเนียร่ิง บางล่ีเซอร์วิส เอ็นจิเนียร่ิง
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเคร่ืองส้ารองไฟ 
สป จ้านวน 1 เคร่ือง 
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด
กองการศึกษา บางล่ีเซอร์วิส เอ็นจิเนียร่ิง บางล่ีเซอร์วิส เอ็นจิเนียร่ิง
จ้างซ่อมแซมแอร์รถบรรทุกติดต้ังเครนพร้อม
กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-8912 สพ
จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดสถานทีร่าชการ
ประจ้าเดือน สิงหาคม จ้านวน 22  วันท้าการ
จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบลบางปลาม้า
สิงหาคม 2565  จ้านวน 23 วัน

42 7,467.00        เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  อินต๊ะวงศ์ นายเจษฎา  อินต๊ะวงศ์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง5,500.00        40 ร้านนาซ่าแอร์ ร้านนาซ่าแอร์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

41 7,150.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล จันทร์เพ็ญ นางสาวดวงกมล จันทร์เพ็ญ
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

985.00           38

39 19,688.00      เฉพาะเจาะจง
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

1,200.00        36

เฉพาะเจาะจง
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

15,729.00      37

เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.ีซี.ก๊อปปี ้เซอร์วิล34 400.00           ร้าน พ.ีซี.ก๊อปปี ้เซอร์วิล
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

6,125.00        35

เฉพาะเจาะจง บ.สมบูรณ์พัฒนาทัวร์ จ้ากัด บ.สมบูรณ์พัฒนาทัวร์ จ้ากัด
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

32 9,500.00        

เฉพาะเจาะจง นายสุพันธ์  มวลจุมพล นายสุพันธ์  มวลจุมพล
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

33 46,000.00      



จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบลบางปลาม้า
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2565 จ้านวน 23 วัน
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ ประจ้า
เดือน สิงหาคม 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ ประจ้า
เดือน สิงหาคม 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน สิงหาคม 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน สิงหาคม 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน สิงหาคม 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน สิงหาคม 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน สิงหาคม 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน สิงหาคม 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานการแพทย์ฉุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน สิงหาคม 2565
จ้างเหมาบริการท้าความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ้าเดือน สิงหาคม 2565  จ้านวน  22วัน

52 10,075.00      เฉพาะเจาะจง นางอนัญญา สาน้อย นางอนัญญา สาน้อย
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

53 7,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัลยา  จันทร์งาม นางสาววัลยา  จันทร์งาม
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

50 10,075.00      เฉพาะเจาะจง นายณัฐภัทร พันเมือง นายณัฐภัทร พันเมือง
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

51 10,075.00      เฉพาะเจาะจง นายณัฐวรรณ ศรีเพียงจันทร์ นายณัฐวรรณ ศรีเพียงจันทร์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

48 10,075.00      เฉพาะเจาะจง นายเพชรัตน์ ยอดแล้ว นายเพชรัตน์ ยอดแล้ว
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

49 10,075.00      เฉพาะเจาะจง นายวีรพันธ์ เจริญผล นายวีรพันธ์ เจริญผล
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

46 10,075.00      เฉพาะเจาะจง นายณัฐกานต์ สาน้อย นายณัฐกานต์ สาน้อย
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

47 10,075.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมฤทัย จั่นอาจ นางสาวเปรมฤทัย จั่นอาจ
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

44 10,075.00      เฉพาะเจาะจง นายขวัญเมือง  ศรีเมือง นายขวัญเมือง  ศรีเมือง
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

45 10,075.00      เฉพาะเจาะจง นายวทัญญ แก่นโกมล นายวทัญญ แก่นโกมล
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี

43 7,467.00        เฉพาะเจาะจง นายทัศนัย  เกตุนาค นายทัศนัย  เกตุนาค
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี



โครงการก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก ม.5 
บ้านเสาธง

54 2,778,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เคทีพี มอเตอร์ หจก.เคทีพี มอเตอร์
ราคาต้่าและ
คุณภาพดี


