
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/ราคา
กลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
กุมภาพนัธ์ 2564 - กองช่าง
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
กุมภาพนัธ์ 2564 - ส้านักปลัด
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
กุมภาพนัธ์ 2564  - กองคลัง
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
กุมภาพนัธ์ 2564  - กองสาธารณสุขฯ
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.
บางปลาม้า) จ้านวน ๔ รายการ  
จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)
รถบรรทกุเททา้ยชนิดสิบล้อ จ้านวน 3 รายการ
จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) จ้านวน
3 รายการ  

8 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) จ้านวน 1,910.00            
2 รายการ  
จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (กองสาธารณสุข)
จ้านวน 1 รายการ
จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (กองสาธารณสุข)
จ้านวน 3 รายการ

เฉพาะเจาะจง

780.00               บริษทั วงค์วฒัน์ บซิิเนส จ้ากัด ราคาต้่าและคุณภาพดี9

หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี10 1,350.00            

เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วน จ.สุพรรณบรีุอะไหล่ จ้ากดั หา้งหุ้นส่วน จ.สุพรรณบรีุอะไหล่ จ้ากดั ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง บริษทั วงค์วฒัน์ บซิิเนส จ้ากัด

เฉพาะเจาะจง ร้านซอไดนาโม ร้านซอไดนาโม ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง7 1,160.00            หา้งหุ้นส่วน จ.สุพรรณบรีุอะไหล่ จ้ากดั หา้งหุ้นส่วน จ.สุพรรณบรีุอะไหล่ จ้ากดั ราคาต้่าและคุณภาพดี

2

3

4

5

6 340.00               

บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

1,700.00           เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

3,600.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

24,058.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

3,820.00           เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

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

1

1,000.00           เฉพาะเจาะจง



จัดซ้ือวสัดุการศึกษา (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.
บางปลาม้า) ได้แก่ แผ่นโฟมปพูื้น จ้านวน147 แผ่น
จัดซ้ือวสัดุการศึกษา (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.
บางปลาม้า จ้านวน 29 รายการ  
จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.)
บางปลาม้า จ้านวน 13 รายการ  
จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ้านวน 5 รายการ  
เพื่อใช้ในโครงการวสงทอ่ระบายน้้าคอนกรีตพร้อมบอ่
พกั ม.1
จัดซ้ือวสัดุกีฬา จ้านวน ๕ รายการ  เฉพาะเจาะจง
(กองการศึกษาฯ)
จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส้านักปลัด)
จ้านวน 21 รายการ  
จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  (ส้านักปลัด)
จ้านวน 9 รายการ  

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองการศึกษา)
จ้านวน 2 รายการ
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.
บางปลาม้า
จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะ (ส้านักปลัด) ยางรถยนต์ 
จ้านวน 1 รายการ  4 เส้น

เฉพาะเจาะจง14,000.00          22 บริษทัหลักเมืองถาวร ออโต้ไทร บริษทัหลักเมืองถาวร ออโต้ไทร ราคาต้่าและคุณภาพดี

21 เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี580.00               

2,770.00            20 เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

18

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดีบริษทั อมตะค้าวสัดุบริษทั อมตะค้าวสัดุ18,720.19          จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง) จ้านวน 32 รายการ19

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดีบริษทั สีสุพรรณ จ้ากัดบริษทั สีสุพรรณ จ้ากัด11,430.00          จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง ) จ้านวน 21 รายการ

17 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี4,700.00            

15 ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี6,490.00            

9,530.00            

16

ราคาต้่าและคุณภาพดีบจก.วฒันะชับคอนกรีตบจก.วฒันะชับคอนกรีต

ร้านเจริญรัตน ร้านเจริญรัตน

14 57,748.97          เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี13 9,055.00            

เฉพาะเจาะจง13,526.00          หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

11 ร้านพงษเ์จริญเทรดด้ิง ร้านพงษเ์จริญเทรดด้ิง ราคาต้่าและคุณภาพดี99,960.00          

12

เฉพาะเจาะจง



จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบล เฉพาะเจาะจง นายโสภณ อินทขันตี นายโสภณ อินทขันตี ราคาต้่าและคุณภาพดี
บางปลาม้า ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ ์2564
จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต้าบล เฉพาะเจาะจง นายทศันัย  เกตุนาค นายทศันัย  เกตุนาค ราคาต้่าและคุณภาพดี
บางปลาม้า ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ ์2564 
จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดสถานที่ราชการ
ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ ์2564 จ้านวน 18วนัท้าการ
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุสิบล้อ (กองช่าง) 
จ้านวน 5 รายการ

จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ้านวน 6 เคร่ือง (ส้านักปลัด)
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (กองการศึกษา)

จ้านวน 1 เคร่ือง
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ เคร่ืองปร้ิน 1,500.00            ร้าน ธนภทัร คอมพวิเตอร์ ร้าน ธนภทัร คอมพวิเตอร์ 
(ส้านักปลัด)  จ้านวน 3 เคร่ือง แอนด์ โอ เอ แอนด์ โอ เอ
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ เคร่ือง
กรองน้้า จ้านวน 2 เคร่ือง (กองการศึกษา)
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพมิพอ์ิงค์เจ็ท จ้านวน 1 เคร่ือง ร้าน ธนภทัร คอมพวิเตอร์ ร้าน ธนภทัร คอมพวิเตอร์ 
(กองการศึกษาฯ) แอนด์ โอ เอ แอนด์ โอ เอ

ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี2,480.00            32

เฉพาะเจาะจง หจก.ฐิตารีย์ 2015217,391.90       จ้างเหมาเคลิอนย้ายเสาไฟฟา้และหม้อแปลง33 หจก.ฐิตารีย์ 2015

31 3,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี แอนด์ เอิน มอเตอร์ ร้าน ซี แอนด์ เอิน มอเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

หจก.บางล่ีเซอร์วสิ เอ็นจิเนียร่ิง

หจก.บางล่ีเซอร์วสิ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.บางล่ีเซอร์วสิ เอ็นจิเนียร่ิง

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี30

ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง8,399.5028 ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง           2,621.5029 ราคาต้่าและคุณภาพดี

หจก.บางล่ีเซอร์วสิ เอ็นจิเนียร่ิง

เฉพาะเจาะจง1,000.00            
จ้างเหมาซ่อมแซมตรวจเช็คบริเวณกระจกกั้นหอ้ง
และประตูหน้าต่างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.บางปลา
ม้า

27 นายอนันต์ พมิเสือ นายอนันต์ พมิเสือ

นางสาวดวงกมล จันทร์เพญ็ นางสาวดวงกมล จันทร์เพญ็ ราคาต้่าและคุณภาพดี25

26 เฉพาะเจาะจง ร้าน นาซ่าแอร์6,400.00        ร้าน นาซ่าแอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

6,175.00           

6,175.00           24

23

5,850.00           เฉพาะเจาะจง


