
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/ราคา
กลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
กรกฎาคม 2564 - กองช่าง
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
กรกฎาคม 2564 - ส้านักปลัด
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
กรกฎาคม 2564  - กองคลัง
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
กรกฎาคม 2564  - กองสาธารณสุขฯ
จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ศึกษา)
จ้านวน ๒ รายการ  
จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ศึกษา)
จ้านวน 3 รายการ
จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน (ส้านักปลัด)
จ้านวน 32 รายการ
จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว (ส้านักปลัด)
จ้านวน 16 รายการ 
จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองคลัง)
จ้านวน 25 รายการ
จดัซ้ือยางรถยนต์ บรรทกุขยะมูลฝอย บ.หลักเมือง 2009 บ.หลักเมือง 2009 
จ้านวน 4 รายการ จ้ากัด จ้ากัด

42,500.00        

ราคาต้่าและคุณภาพดี13,675.00        

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี10

8

9 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
6,430.00          

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี7 12,606.00        

5

เฉพาะเจาะจง บริษทั สีสุพรรณ จ้ากัด บริษทั สีสุพรรณ จ้ากัด ราคาต้่าและคุณภาพดี193.006

บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดีเฉพาะเจาะจง640.00             

ราคาต้่าและคุณภาพดี

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

1 44,216.00        เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

2 2,050.00          เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์

ราคาต้่าและคุณภาพดี

3 5,520.00          เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

4 10,479.52        เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/ราคา
กลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)
จ้านวน 3 รายการ
จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)
จ้านวน 3 รายการ
จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)
จ้านวน 1 รายการ 
จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองช่าง)
จ้านวน 6 รายการ  
จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง)
จ้านวน 13 รายการ  
จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดสถานที่ราชการ
ประจ้าเดือน กรกฎาคม2564จ้านวน20วนัท้าการ
จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบลบางปลาม้า
ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2564 จ้านวน21 วนั
จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบลบางปลาม้า
ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2564 จ้านวน19 วนั
จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กูช้ีพ 
เดือน กรกฎาคม 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กูช้ีพ ประจ้า
เดือน กรกฎาคม 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน กรกฎาคม 2564

21

20

19

10,075.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมฤทยั จัน่อาจ นางสาวเปรมฤทยั จัน่อาจ ราคาต้่าและคุณภาพดี

10,075.00        เฉพาะเจาะจง นายวทญัญ แก่นโกมล นายวทญัญ แก่นโกมล ราคาต้่าและคุณภาพดี

นายทศันัย  เกตุนาค ราคาต้่าและคุณภาพดี18

10,075.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐกานต์ สาน้อย นายณัฐกานต์ สาน้อย ราคาต้่าและคุณภาพดี

17

16

6,175.00          เฉพาะเจาะจง นายทศันัย  เกตุนาค

6,825.00          เฉพาะเจาะจง นายพนม แก้ววิชิต นายทศันัย  เกตุนาค ราคาต้่าและคุณภาพดี

ราคาต้่าและคุณภาพดี15 41,545.00        

6,500.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล จันทร์เพญ็ นางสาวดวงกมล จันทร์เพญ็ ราคาต้่าและคุณภาพดี

14 4,480.00          

เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์

หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

12

เฉพาะเจาะจง513.613 หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์

หา้งหุ้นส่วน จ.สุพรรณบรีุ
อะไหล่ จ้ากัด

หา้งหุ้นส่วน จ.สุพรรณบรีุ
อะไหล่ จ้ากัด

ราคาต้่าและคุณภาพดีเฉพาะเจาะจง995.00

เฉพาะเจาะจง ร้านซอไดนาโม ร้านซอไดนาโม ราคาต้่าและคุณภาพดี11 980.00



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/ราคา
กลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือนกรกฎาคม2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือนกรกฎาคม 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน กรกฎาคม 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน กรกฎาคม 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน กรกฎาคม 2564
จา้งเหมาบริการพนักงานการแพทยฉ์ุกเฉินประจ้าเดือน 
เดือน กรกฎาคม 2564
จา้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (ศึกษา)
จ้านวน 1 เคร่ือง 
จา้งเหมาเทเลอร์ขนยา้ยรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ
หมายเลทะเบยีน ตค 1771 จ้านวน ๑ เที่ยว
จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ (ศึกษา) 
จ้านวน 2 เคร่ือง
จา้งเหมาท้าคอนโซนรถตู้ เพื่อปอ้งกันโรคระบาด (ปลัด)
จ้านวน 1 คัน
จดัซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและนส่ง รถบรรทกุ(ดีเซล)
แบบบรรทกุน้้า จ้านวน 1 คัน 

31

ราคาต้่าและคุณภาพดีบจก.จตุรทศิ บซิิเนสบจก.จตุรทศิ บซิิเนสอีบดิด้ิง2,036,700.00   32

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดีนายบญุยงค์ ศรีบญุเพง็นายบญุยงค์ ศรีบญุเพง็5,400.00          

ราคาต้่าและคุณภาพดี

30 บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดีเฉพาะเจาะจง4,890.00          

เฉพาะเจาะจง2,000.00          29 นางสาวจนัทรฺเพญ็ คล้ายสังข์ นางสาวจนัทรฺเพญ็ คล้ายสังข์

บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดีเฉพาะเจาะจง500.0028

27

บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์

22

23

24

25

26

10,075.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐวรรณ ศรีเพยีงจนัทร์ นายณัฐวรรณ ศรีเพยีงจนัทร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

10,075.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐภทัร พนัเมือง นายณัฐภทัร พนัเมือง ราคาต้่าและคุณภาพดี

10,075.00        เฉพาะเจาะจง นายวีรพนัธ์ เจริญผล นายวีรพนัธ์ เจริญผล ราคาต้่าและคุณภาพดี

10,075.00        เฉพาะเจาะจง นายเพชรัตน์ ยอดแล้ว นายเพชรัตน์ ยอดแล้ว ราคาต้่าและคุณภาพดี

10,075.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพศิ เสร็จกิจ นางสาวสมพศิ เสร็จกิจ ราคาต้่าและคุณภาพดี

10,075.00        เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ ชาวสีกุก นายอนันต์ ชาวสีกุก ราคาต้่าและคุณภาพดี


