
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/ราคา
กลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 5,880.10         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
สิงหาคม 2563 - ส้านักปลัด

2 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 20,938.00       เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
สิงหาคม  2563  - กองช่าง

3 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 2,900.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
สิงหาคม  2563  - กองคลัง

4 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 6,525.20         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
สิงหาคม  2563  - กองสาธารณสุขฯ

5 จดัซ้ือทรายก้าจดัลูกน้้ายงุลายแบบซองชา จ้านวน 7 ถังๆละ 3,600บาท 25,200.00       เฉพาะเจาะจง นายปญัญา กุลทอง นายปญัญา กุลทอง ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองสาธารณสุขฯ

6 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน กระดาษเอ 4 จ้านวน 200 รีม 22,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณไอซี ร้านสุพรรณไอซี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานส้านักปลัด

7 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุจ้านวน 2 รายการ 2,460.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ถาวรเทรดด้ิงอิเลคทริค บจก.ถาวรเทรดด้ิงอิเลคทริค ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองการศึกษา

8 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน กระดาษเอ 4 จ้านวน 80 รีม 9,450.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณไอซี ร้านสุพรรณไอซี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองช่าง

9 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน กระดาษเอ 4 จ้านวน 75 รีม 8,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณไอซี ร้านสุพรรณไอซี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

10 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน กระดาษเอ 4 จ้านวน 50 รีม 5,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณไอซี ร้านสุพรรณไอซี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองการศึกษา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน  สิงหาคม  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี
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วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

11 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน กระดาษเอ 4 จ้านวน 50 รีม 16,450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณไอซี ร้านสุพรรณไอซี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองช่าง

12 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน  จ้านวน 13 รายการ 2,765.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองช่าง

13 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน  จ้านวน 37 รายการ 9,830.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองสาธารณสุขฯ

14 จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  จ้านวน 2 รายการ 3,480.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองสาธารณสุขฯ

15 จดัซ้ือหมวกกันน็อคเด็ก จ้านวน 10 ใบ 3,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา

16 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน จ้านวน 3 รายการ 17,620.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ถาวรเทรดด้ิงอิเลคทริค บจก.ถาวรเทรดด้ิงอิเลคทริค ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา

17 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทย ุจ้านวน 2 รายการ 2,000.00         เฉพาะเจาะจง บจก.ถาวรเทรดด้ิงอิเลคทริค บจก.ถาวรเทรดด้ิงอิเลคทริค ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองการศึกษา

18 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  จ้านวน 3 รายการ 39,400.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทเีซนเตอร์ บจก.เสรีไอทเีซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองการศึกษา

19 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน  จ้านวน 33 รายการ 20,980.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองคลัง

20 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้านวน 12 รายการ 27,835.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทเีซนเตอร์ บจก.เสรีไอทเีซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองคลัง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน  สิงหาคม  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/ราคา
กลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

21 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมกล้องวงจรปดิ เคร่ืองส้ารองไฟฟา้ 1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นโปรเซฟต้ิโฟร์ ร้านเอ็นโปรเซฟต้ิโฟร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดีตามปกติ

22 จดัจา้งเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมกัน้หอ้งเรียนหอ้งกิจกรรม จ้านวน 2 60,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ พมิเสือ นายอนันต์ พมิเสือ ราคาต้่าและคุณภาพดี
หอ้ง ส้าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอบต.บางปลาม้า

23 จดัจา้งเหมาท้าปา้ยไวนิลโครงการขับขีป่ลอดภยัฯ จ้านวน 1 ปา้ย 487.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบวับานอิงค์เจท ร้านศรีบวับานอิงค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา

24 จดัจา้งเหมาท้าปา้ยไวนิลโครงการซ้อมแผนปอ้งกันฯ จ้านวน 1 ปา้ย 487.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบวับานอิงค์เจท ร้านศรีบวับานอิงค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา

25 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิค(ตค-1771สพ) 17,972.36       เฉพาะเจาะจง บจก.อริยะอิควิปเมนท์ บจก.อริยะอิควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อซ่อมแซมใหใ้ช้งานได้ดีตามปกติ

26 จดัจา้งโครงการวางทอ่ระบายน้้า คสล.พร้อมบอ่พกั คสล. หมูท่ี่ 5 255,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แฮปปี้เอ็นจเินีย แอนด์ บจก.แฮปปี้เอ็นจเินีย แอนด์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
อาร์ดิเทคน์ อาร์ดิเทคน์

27 จดัจา้งโครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก หมูท่ี่ 9 233,000.00     e-bidding หจก.เคทพีมีอเตอร์ หจก.เคทพีมีอเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

28 จดัจา้งโครงการซ่อมแซมถนนลงหนิคลุก หมูท่ี่ 1 98,000.00       e-bidding หจก.ส.บ้ารุงดิน หจก.ส.บ้ารุงดิน ราคาต้่าและคุณภาพดี

29 จดัจา้งเหมาบริการท้าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จ้านวน 1 คน 6,500.00         เฉพาะเจาะจง นางดวงกมล จนัทร์เพญ็ นางดวงกมล จนัทร์เพญ็ ราคาต้่าและคุณภาพดี
ประจ้าเดือน ส.ค. 2563 จ้านวน 20 วันท้าการๆละ 325 บาท

30 จดัจา้งเหมาบริการจดัเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ จ้านวน 1 คน 4,550.00         เฉพาะเจาะจง นายทศันัย  เกตุนาค นายทศันัย  เกตุนาค ราคาต้่าและคุณภาพดี
ประจ้าเดือน ส.ค. 2563 จ้านวน 14 วันๆละ 325 บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน  สิงหาคม  2563
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