
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วธิีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 5,052.08         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
กนัยายน  2562 - ส้านักปลัด

2 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 50,819.94      เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
กนัยายน 2562  - กองช่าง

3 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 4,830.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
กนัยายน  2562  - กองคลัง

4 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 9 รายการ 33,590.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองคลัง

5 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 7 รายการ 11,745.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษา

6 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 6 รายการ 7,170.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษา

7 จดัซ้ือวัสดุกฬีา จ้านวน 4 รายการ 9,736.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญรัตน์ บจก.ถาวรเทรดด้ิง ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษา อเิลคทริค

8 จดัซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพว่งลากจงูบรรทุกขนาด 67,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุพนัธ์รถเกี่ยว ร้านสุพนัธ์รถเกี่ยว ราคาต้่าและคุณภาพดี
6 ตัน จ้านวน 1 คัน

9 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองปัม๊น้้าอตัโนมิติ ขนาด 200 วัตต์ 8,260.40         เฉพาะเจาะจง ร้านพลูศักด์ิสุพรรณ ร้านพลูศักด์ิสุพรรณ ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 1 เคร่ือง

10 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน กระดาษเอ4 จ้านวน 125 รีมๆละ 110.-บาท 13,750.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณไอซี ร้านสุพรรณไอซี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใชดในงานส้านักปลัด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวดัสุพรรณบรุี
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11 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน กระดาษเอ4 จ้านวน 100 รีมๆละ 110.-บาท 11,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณไอซี ร้านสุพรรณไอซี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใชดในงานส้านักปลัด

12 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน กระดาษเอ4 จ้านวน 50 รีมๆละ 110.-บาท 5,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณไอซี ร้านสุพรรณไอซี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใชดในงานกองการศึกษา

13 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน กระดาษเอ4 จ้านวน 50 รีมๆละ 110.-บาท 5,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณไอซี ร้านสุพรรณไอซี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใชดในงานกองการศึกษา

14 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 2 เคร่ือง 82,500.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เดอะเกรทอเิลคทริคซิต้ี บจก.เดอะเกรทอเิลคทริคซิต้ี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใชดในงานส้านักปลัด

15 จดัซ้ือวัสดุโครงการ จ้านวน 5 รายการ 12,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแทนคุณช๊อฟ ร้านแทนคุณช๊อฟ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในโครงการอบรมท้าตระกร้าฯ

16 จดัซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถงัต้มน้้าไฟฟา้ดิจติอล 17,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
ขนาด 14 ลิตร  จ้านวน 2 ใบๆละ 8,900.-บาท

17 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน  6  รายการ 3,480.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองช่าง

18 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน  29  รายการ 12,360.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใชดในงานกองการศึกษา

19 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  จ้านวน  11  รายการ 9,010.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษา

20 จดัซ้ือวัสดุการศึกษา  จ้านวน  18  รายการ 5,060.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษา
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21 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง  จ้านวน  8  รายการ 3,271.20         เฉพาะเจาะจง บจก.วงศืวัฒน์บิซิเนส บจก.วงศืวัฒน์บิซิเนส ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองช่าง

22 จดัซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เคร่ืองบันทึกขอ้มูลการ 7,500.00         เฉพาะเจาะจง บจก.การันตี จพีเีอส บจก.การันตี จพีเีอส ราคาต้่าและคุณภาพดี
เดินทาง จ้านวน 1 เคร่ือง ส้าหรับรถบรรทุก 84-3909 สพ

23 จดัซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เคร่ืองบันทึกขอ้มูลการ 7,500.00         เฉพาะเจาะจง บจก.การันตี จพีเีอส บจก.การันตี จพีเีอส ราคาต้่าและคุณภาพดี
เดินทาง จ้านวน 1 เคร่ือง ส้าหรับรถบรรทุก 84-2769 สพ

24 จดัซ้ือครุภัณฑ์อื่น เต๊นท์โครงเหล็กทรงโค้ง จ้านวน 3 หลังๆละ 89,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านยงค์เจริญศิลป์ ร้านยงค์เจริญศิลป์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
29,800.-บาท

25 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน  จ้านวน 42 รายการ 9,590.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัด

26 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  จ้านวน 5 รายการ 3,780.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัด

27 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอรืโน้ตบุค๊ จ้านวน 1 21,950.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เคร่ือง เพือ่ใช้ในงานกองช่าง

28 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองอา่นบัตรแบบอเนกประสงค์ 2,800.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 4 เคร่ืองๆละ 700.-บาท เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัด

29 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้านวน 4 รายการ 1,840.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองสาธารสุขฯ

30 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์กอ่สร้าง จ้านวน 19 รายการ 39,123.48      เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษา
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31 จดัซ้ือวัสดุการศึกษา  จ้านวน 6 รายการ 21,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพงษ์อมร ชูพรัีตน์ นายพงษ์อมร ชูพรัีตน์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษา

32 จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิล จ้านวน 1 ป้าย 370.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในโครงการอบรมท้าตระกร้าฯ

33 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถทะเบียน บล-7136 สพ 754.35           เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าสุพรรณบุรี บจก.โตโยต้าสุพรรณบุรี ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 2 รายการ ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า

34 จดัจา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง 8,500.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ให้ใช้งานได้ดีตามปกติในงานกองคลัง

35 จดัจา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน 4 รายการ 15,765.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ให้ใช้งานได้ดีตามปกติในงานกองการศึกษา

36 จดัจา้งเหมายา้ย/ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 4 เคร่ือง 15,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบางล่ีเซอร์วิส ร้านบางล่ีเซอร์วิส ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ให้ใช้งานได้ดีตามปกติในงานกองการศึกษา (แอร์บ้าน) (แอร์บ้าน)

37 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถทะเบียน 84-2769 สพ 3,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนาซ่าแอร์ ร้านนาซ่าแอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 2 รายการ

38 จดัจา้งหมาล้างแอร์ด้วยแรงดันน้้าสูงทัง้คอยล์ร้อน/คอลยเ์ยน็ 2,100.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 3 เคร่ือง

39 จดัซ้ือครุภัณฑ์กฬีา เคร่ืองออกก้าลังกาย หมู่ที ่9 จ้านวน 17 ตัว 423,400.00    เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ส้าหรับให้ประชาชนใช้ออกก้าลังกาย

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวดัสุพรรณบรุี



212,453.42    


