
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
มิถุนายน 2564 - กองช่าง
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
มิถุนายน 2564 - ส้านักปลัด
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
มิถุนายน 2564  - กองคลัง
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
พฤษภาคม 2564  - กองสาธารณสุขฯ
จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองการศึกษาฯ จ้านวน ๑ 
รายการ  
จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบางปลาม้า จ้านวน ๓ รายการ
จดัซ้ือวัสดุการศึกษา (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต้าบลบางปลาม้า) จ้านวน ๓0 รายการ
จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองการศึกษา)
จ้านวน ๑๖ รายการ
จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา)
จ้านวน ๒ รายการ
จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต้าบลบางปลาม้า) จ้านวน ๑๓ รายการ

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

1 42,671.12     เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

ราคาต้่าและคุณภาพดี

3 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

2 4,230.00       เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์

ราคาต้่าและคุณภาพดี

ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

4 5,840.00       เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์

6

5

1,045.00       

หจก.แสงตะวันอิควิปเมนนท์หจก.แสงตะวันอิควิปเมนนท์

490.00          

เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์

เฉพาะเจาะจง บริษทั สีสุพรรณ จ้ากัด บริษทั สีสุพรรณ จ้ากัด ราคาต้่าและคุณภาพดี9 760.00

ราคาต้่าและคุณภาพดีเฉพาะเจาะจง
11,160.00     

7

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนนท์หจก.แสงตะวันอิควิปเมนนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี8 1,165.00       

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนนท์หจก.แสงตะวันอิควิปเมนนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี10 6,730.00       



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) จ้านวน ๘,๓๗๖ กล่อง
โครงการเยยีวยาเกษตรกร
จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เส้ือสะทอ้นแสงพร้อม บริษทัจ้ากัด อาร์.เอส.เคเรด บริษทัจ้ากัด อาร์.เอส.เคเรด
ติดชือ่หน่วยงาน จ้านวน ๒๐ ตัว ด้ิว อิควิปเม้นท์ ด้ิว อิควิปเม้นท์
จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน ๒ รายการ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์  , เคร่ืองส้ารองไฟ
จดัซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (ส้านักปลัด)
ส้าหรับรถยนต์ กข 9603 ได้แก่ น้้ามันเคร่ือง
จ้านวน ๒ กระปอ๋ง
จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ส้านักปลัด)
กข.9603 ได้แก่ มือเปดิผฝาทา้ย จ้านวน ๑ อัน
จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง
จ้านวน ๑ รายการ  ได้แก่สายสัญญาณต่อขยาย
จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)
จ้านวน ๑ รายการ ได้แก่ น้้ากล่ันแบตเตอร่ีสี 
จดัซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง)
จ้านวน๑รายการ ได้แก่น้้ามันเคร่ือง(รถขุด)

19 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส้านักปลัด) 12,275.00     
จ้านวน ๗ รายการ 
จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กอง สธ.)
จ้านวน ๒ รายการ

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

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี11 58,632.00 สหกรณ์โคนมนครปฐม สหกรณ์โคนมนครปฐม

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี12 13,910.00

เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี13 35,600.00     

363.80 ราคาต้่าและคุณภาพดี14

เฉพาะเจาะจง342.4015 บริษทัสุพรรณผ้าเบรค บริษทัสุพรรณผ้าเบรค ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง บริษทัสุพรรณผ้าเบรค บริษทัสุพรรณผ้าเบรค

บริษทัสุพรรณผ้าเบรค บริษทัสุพรรณผ้าเบรค ราคาต้่าและคุณภาพดีเฉพาะเจาะจง17 321.00

บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดีเฉพาะเจาะจง16 120.00

18

บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง บริษทัสุพรรณผ้าเบรค บริษทัสุพรรณผ้าเบรค ราคาต้่าและคุณภาพดี2407.50

20 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซอไดนาโม ร้านซอไดนาโม ราคาต้่าและคุณภาพดี



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
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จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส้าหรับ เปดิ
เรียนวันเสาร์ ชดเชย จ้านวน ๔,๐๘๗ กล่อง
จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส้าหรับศูนย์
พฒันาฯ อบต.บางปลาม้า จ้านวน 7,560 กล่อง
จา้งตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
กองการศึกษา จ้านวน ๒ เคร่ือง
จา้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์และ ร้าน ธนภทัร คอมพวิเตอร์ ร้าน ธนภทัร คอมพวิเตอร์ 
เคร่ืองปร้ินเตอร์ (กองคลัง) จ้านวน ๒ รายการ แอนด์ โอ เอ แอนด์ โอ เอ
จา้งตรวจเช็คระยะเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง บริษทั จ้ากัด โตโยต้า เมือง บริษทั จ้ากัด โตโยต้า เมือง
รถส่วนกลาง กน 6738 สพ สุพรรณ สุพรรณ
จ้างซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
กองคลัง จ้านวน ๑ เคร่ือง 
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (กองช่าง)
จ้านวน ๔ เคร่ือง
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1 กก9407
สุพรรณบรีุ จ้านวน ๑๐  รายการ
จ้างเหมาซ่อมแซมเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง 
รถบรรทกุเททา้ยชนิด ๑๐ ล้อ จ้านวน๖ รายการ
จ้างซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ถ่ายน้้ามันเคร่ือง เคร่ือง
ผลักดันน้้า ระบบไฮดรอลิค (กองช่าง)
จ้านวน ๑ เคร่ือง 

22 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมนครปฐม สหกรณ์โคนมนครปฐม ราคาต้่าและคุณภาพดี59,119.20

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

สหกรณ์โคนมนครปฐม สหกรณ์โคนมนครปฐม ราคาต้่าและคุณภาพดีเฉพาะเจาะจง31,960.3421

24 เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี7,880.00       

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี25 3,233.63       

เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี23 3,490.00       

28

บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดีเฉพาะเจาะจง27 18,290.00      

เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี26 5,550.00

ราคาต้่าและคุณภาพดี

บริษทัสุพรรณผ้าเบรค บริษทัสุพรรณผ้าเบรค ราคาต้่าและคุณภาพดีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง ร้านสยามยนต์ ร้านสยามยนต์4354.90

นายสุพนัธ ์มวลจุมพล นายสุพนัธ ์มวลจุมพล ราคาต้่าและคุณภาพดี

9,790.50        29

30 2,900.00 เฉพาะเจาะจง
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จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดสถานที่ราชการ
ประจ้าเดือน มิถุนายน2564จ้านวน21วนัท้าการ
จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบล
บางปลาม้า ประจ้าเดือน มิถุนายน 2564 จ้านวน21 วนั
จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กูช้ีพ 
เดือน มิถุนายน 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กูช้ีพ ประจ้า
เดือน มิถุนายน 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน มิถุนายน 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน มิถุนายน 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน มิถุนายน 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน มิถุนายน 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน มิถุนายน 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน มิถุนายน 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน มิถุนายน 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564

นายณัฐกานต์ สาน้อย นายณัฐกานต์ สาน้อย

นายทศันัย  เกตุนาค นายทศันัย  เกตุนาค

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี

6,825.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล จันทร์เพญ็ นางสาวดวงกมล จันทร์เพญ็ ราคาต้่าและคุณภาพดี31

นายอนันต์ ชาวสีกุก นายอนันต์ ชาวสีกุก

9,750.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพศิ เสร็จกิจ นางสาวสมพศิ เสร็จกิจ

9,750.00       เฉพาะเจาะจง นายวทญัญ แก่นโกมล นายวทญัญ แก่นโกมล

9,750.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมฤทยั จัน่อาจ นางสาวเปรมฤทยั จัน่อาจ

นายณัฐภทัร พนัเมือง นายณัฐภทัร พนัเมือง

9,750.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐวรรณ ศรีเพยีงจนัทร์นายณัฐวรรณ ศรีเพยีงจนัทร์

9,750.00       เฉพาะเจาะจง นายเพชรัตน์ ยอดแล้ว นายเพชรัตน์ ยอดแล้ว

9,750.00       เฉพาะเจาะจง นายวีรพนัธ์ เจริญผล นายวีรพนัธ์ เจริญผล

38

39

40

41

เฉพาะเจาะจง32

33

34

35

36

37

9,750.00       เฉพาะเจาะจง

9,750.00       เฉพาะเจาะจง

6,825.00       

9,750.00       เฉพาะเจาะจง

ราคาต้่าและคุณภาพดี

ราคาต้่าและคุณภาพดี

ราคาต้่าและคุณภาพดี

ราคาต้่าและคุณภาพดี

ราคาต้่าและคุณภาพดี

ราคาต้่าและคุณภาพดี

ราคาต้่าและคุณภาพดี

ราคาต้่าและคุณภาพดี

ราคาต้่าและคุณภาพดี

ราคาต้่าและคุณภาพดี


