
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

จดัซ้ือถังขยะพลาสติกทรงกระบอก 120 ลิตร 93,500.00    
จ านวน ๑๗๐ ใบ เปน็เงิน 
จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการปอ้งกันและควบคุมโรค
พษิสุนัขบา้ จ านวน ๕ รายการ 

3 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ (กองคลัง) จ านวน ๑ ลูก 2,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านซอไดนาโม ร้านซอไดนาโม ราคาต่ าและคุณภาพดี
จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (เรือตัดผัก)
กองช่าง จ านวน 6 อัน
จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2564 - กองช่าง
จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2564 - ส านักปลัด
จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2564  - กองคลัง
จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2564  - กองสาธารณสุขฯ
จดัซ้ือวัสดุโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ ต าบลบางปลาม่า
จดัซ้ือวัสดุโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพมิพื้นที่สีเขียวลด
ภาวะโลกร้อน ในเขตพื้นที่ ต าบลบางปลาม้า 
จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์จ านวน 19,032.00    บ.เอ็มทอีุปกรณ์การแพทย บ.เอ็มทอีุปกรณ์การแพทย
27 ราย จ ากัด จ ากัด

เฉพาะเจาะจง11 ราคาต่ าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนนท์ ราคาต่ าและคุณภาพดี10 3,360.00

6

7

8

เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าและคุณภาพดีนายธนากร พนัธ์จนัทร์ดีนายธนากร พนัธ์จนัทร์ดี9 300.00

1,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

8,260.00      เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

35,546.00 เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

3,294.00 เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

ราคาต่ าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง4 6,099.00      ร้านสุพรรณแทรกเตอร์ ร้านสุพรรณแทรกเตอร์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พ ีกรุ๊ป ร้าน เอส พ ีกรุ๊ป ราคาต่ าและคุณภาพดี1

เฉพาะเจาะจง2 32,470.00    ร้านนาเอีย่มเกษตรฟาร์ม ร้านนาเอีย่มเกษตรฟาร์ม

5

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี
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จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งการ จ านวน 2 รายการ 7,850.00      บ.เอ็มทอีุปกรณ์การแพทย บ.เอ็มทอีุปกรณ์การแพทย
กองสาธารณสุขฯ จ ากัด จ ากัด
จดัซ้ือทรายจ ากัดลูกน้ ายงุลายแบบซองชา ขนาด บ.เอ็มทอีุปกรณ์การแพทย บ.เอ็มทอีุปกรณ์การแพทย
2 กรัม (1,250ซอง) จ านวน ๕ ถัง จ ากัด จ ากัด

14 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จ านวน 9 รายการ 6,544.12      เฉพาะเจาะจง บ.อมตะค้าวัสดุ จ ากัด บ.อมตะค้าวัสดุ จ ากัด ราคาต่ าและคุณภาพดี

15 จา้งเหมาเช้าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ จ านวน ๑ ปี 13,250.00 เฉพาะเจาะจง นายรวีโรจน์ นพเกตุ นายรวีโรจน์ นพเกตุ ราคาต่ าและคุณภาพดี
จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดสถานที่ราชการ
ประจ าเดือน พฤษภาคม2564จ านวน 19วนัท าการ
จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต าบล เฉพาะเจาะจง นายโสภณ อินทขันตี นายโสภณ อินทขันตี ราคาต่ าและคุณภาพดี
บางปลาม้า ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564จ านวน18 วนั
จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต าบล เฉพาะเจาะจง นายทศันัย  เกตุนาค นายทศันัย  เกตุนาค ราคาต่ าและคุณภาพดี
บางปลาม้า ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 
จา้งเหมาจดัท าปา้ย โครงการปอ้งกันและควบคุม
โรคพษิสุขันบา้ ตามโครงการสัตว์ปลอดภยั ขนาด
1.20*2.40 ม.
จา้งขนยา้ยรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ หมายเลข
ทะเบยีน  ตค 1771 สพ จากหมูท่ี่5 มาหมูท่ี่.1
จา้งขนยา้ยรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ หมายเลข
ทะเบยีน  ตค 1771 สพ จากหมูท่ี่1บา้นยอด มา ม.5
จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนิลโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อยในเขตพื้นที่ ต าบล
บางปลาม้า จ านวน ๑ ปา้ย 

ราคาต่ าและคุณภาพดี21

375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปา้ยศรีบวับานอิงค์เจท็ ร้านปา้ยศรีบวับานอิงค์เจท็ ราคาต่ าและคุณภาพดี22

2,000.0020

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์เพญ็ คล้ายสังข์ นางสาวจนัทร์เพญ็ คล้ายสังข์

เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าและคุณภาพดีร้านปา้ยศรีบวับานอิงค์เจท็ร้านปา้ยศรีบวับานอิงค์เจท็

เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าและคุณภาพดีนางสาวจนัทร์เพญ็ คล้ายสังข์นางสาวจนัทร์เพญ็ คล้ายสังข์

6,175.00      

5,850.00      
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18

375.0019

เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าและคุณภาพดี13 28,800.00

6,175.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล จันทร์เพญ็ นางสาวดวงกมล จันทร์เพญ็ ราคาต่ าและคุณภาพดี16

เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าและคุณภาพดี12
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จา้งขนยา้ยรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ เลขทะเบยีน 
ตค1771 สพ 
จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 3 รร.นมกล่อง
29,975 กล่อง ๆ ละ 7.82บาท 
(1 ม.ย.64-31 ต.ค.64) 109 วัน

24 234,404.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมก าแพงแสน สหกรณ์โคนมก าแพงแสน ราคาต่ าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง2,000.0023 ราคาต่ าและคุณภาพดีนายธมกร พนัสดิษฐ์ นายธมกร พนัสดิษฐ์
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