
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/ราคา
กลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
สิงหาคม 2564 - กองช่าง
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
สิงหาคม 2564 - ส้านักปลัด
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
สิงหาคม 2564  - กองคลัง
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
สิงหาคม 2564  - กองสาธารณสุขฯ

จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน ๑๗ รายการ  ส้าหรับ
ศูนยบ์ริการคนพกิารทั่วไป อบต.บางปลาม้า
จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน ๙ รายการ
ส้าหรับศูยน์บริการคนพกิารทั่วไป อบต.บางปลาม้า
จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ส้านักปลัด)
ได้แก่ ใบปดัน้้าผน จ้านวน ๒ ใบ  
จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว (ส้านักปลัด)
สายช้าระ จ้านวน ๔ อัน  
จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กูช้ีพ 
เดือน สิงหาคม 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กูช้ีพ ประจ้า
เดือน สิงหาคม 2564

11

10 9,750.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐกานต์ สาน้อย นายณัฐกานต์ สาน้อย ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00         เฉพาะเจาะจง นายวทญัญ แก่นโกมล นายวทญัญ แก่นโกมล ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง1,148.00         9 ราคาต้่าและคุณภาพดีบ.อมตะค้าวัสดุ จ้ากัด บ.อมตะค้าวัสดุ จ้ากัด

เฉพาะเจาะจง406.6 บ.สุพรรณผ้าเบรคพฒันาจ้ากัด บ.สุพรรณผ้าเบรคพฒันาจ้ากัด ราคาต้่าและคุณภาพดี8

7,900.007 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

37,603.80 เฉพาะเจาะจง6 หจก. มุกเพชร หจก. มุกเพชร ราคาต้่าและคุณภาพดี

5 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี13,310.00       จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองคลัง) จ้านวน ๑๘ รายการ

4 3,570.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม  2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี

1 24,920.00       เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

3 8,360.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

2 4,210.01         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/ราคา
กลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

12 จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน สิงหาคม 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน สิงหาคม 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน สิงหาคม 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน สิงหาคม 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน สิงหาคม 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน สิงหาคม 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน สิงหาคม 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน สิงหาคม 2564
จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดสถานที่ราชการ
ประจ้าเดือน สิงหาคม 2564จ้านวน21วนัท้าการ
จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบลบางปลาม้า
ประจ้าเดือน สิงหาคม 2564 จ้านวน19วนั
จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบลบางปลาม้า
ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2564 จ้านวน22 วนั
จา้งเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดาน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อบต.บางปลาม้า จ้านวน ๒ หอ้ง 
จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (ส้านักปลัด)
จ้านวน 3 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี24 2,400.00

22

เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ อ่อนรอด นายสุชาติ อ่อนรอด ราคาต้่าและคุณภาพดี23 25,000.00

7,150.00         เฉพาะเจาะจง นายทศันัย  เกตุนาค นายทศันัย  เกตุนาค

ราคาต้่าและคุณภาพดี

ราคาต้่าและคุณภาพดี

นางสาวดวงกมล จันทร์เพญ็ ราคาต้่าและคุณภาพดี20

6,175.00         เฉพาะเจาะจง นายพนัศักด์ิ แก้วยก นายพนัศักด์ิ แก้วยก21

13

6,825.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล จันทร์เพญ็
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9,750.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐวรรณ ศรีเพยีงจนัทร์

9,750.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพศิ เสร็จกิจ

นายณัฐวรรณ ศรีเพยีงจนัทร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00         เฉพาะเจาะจง นางอนัญญา สาน้อย นางอนัญญา สาน้อย ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00         เฉพาะเจาะจง นายวีรพนัธ์ เจริญผล นายวีรพนัธ์ เจริญผล ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00         เฉพาะเจาะจง นายณัฐภทัร พนัเมือง นายณัฐภทัร พนัเมือง ราคาต้่าและคุณภาพดี

นางสาวสมพศิ เสร็จกิจ ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00         เฉพาะเจาะจง นายเพชรัตน์ ยอดแล้ว นายเพชรัตน์ ยอดแล้ว ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมฤทยั จัน่อาจ นางสาวเปรมฤทยั จัน่อาจ ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,750.00         เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ ชาวสีกุก นายอนันต์ ชาวสีกุก ราคาต้่าและคุณภาพดี




