
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/ราคา
กลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 2,900.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เมษายน 2563 - ส้านักปลัด

2 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 49,841.00       เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เมษายน 2563  - กองช่าง

3 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 1,100.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เมษายน 2563  - กองคลัง

4 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 3,717.60         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เมษายน 2563  - กองสาธารณสุขฯ

5 จดัซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภมูิหน้าผากอินฟาเรดแบบดิจติอล จ้านวน 4 เคร่ือง 15,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเปน็สุข 2020 ร้านเปน็สุข 2020 ราคาต้่าและคุณภาพดี
เคร่ืองละ 3,900 บาท

6 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์จ้านวน 3 รายการ 7,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเปน็สุข 2020 ร้านเปน็สุข 2020 ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อปอ้งกันโรคโควิค 19

7 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 16 รายการ 8,921.57         เฉพาะเจาะจง บจก.วงศ์วัฒน์บซิิเนส บจก.วงศ์วัฒน์บซิิเนส ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานของกองการศึกษา

8 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 4 รายการ 3,740.00         เฉพาะเจาะจง บจก.สีสุพรรณ บจก.สีสุพรรณ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานของกองการศึกษา

9 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 42 รายการ 25,190.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานของส้านักปลัด

10 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ้านวน 17 รายการ 7,399.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานของส้านักปลัด

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



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/ราคา
กลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

11 จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ้านวน 7 รายการ 22,319.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อปอ้งกันโรคโควิค 19

12 จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์   จ้านวน 3 รายการ 25,390.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเปน็สุข 2020 ร้านเปน็สุข 2020 ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในการฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคพษิสุนับข้า

13 จดัซ้ือวัสดุการศึกษา  จ้านวน 19 รายการ 6,019.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานของกองการศึกษา

14 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ้านวน 4 รายการ 1,275.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานของกองการศึกษา

15 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 4 รายการ 2,250.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานของกองการศึกษา

16 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ คีบอร์ด จ้านวน 1 อัน 385.00            เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขฯ

17 จดัซ้ือวัสดุโครงการ จ้านวน 8 รายการ 9,425.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแทนคุณช็อป ร้านแทนคุณช็อป ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในโครงการปลูกต้นไม้ฯ

18 จดัซ้ือเจลล้างมือ 75% ขนาด 500 ml ขวดหวัปั๊ม จ้านวน 1,580 ขวด 363,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเปน็สุข 2020 ร้านเปน็สุข 2020 ราคาต้่าและคุณภาพดี
ขวดละ 230 บาท   เพื่อปอ้งกันโรคโควิค 19

19 จดัซ้ือหน้ากากผ้า 3 ชัน้(สาลู 2 ชัน้ คอตตอล 1 ชัน้) จ้านวน 5,220 ชิน้ 130,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเปน็สุข 2020 ร้านเปน็สุข 2020 ราคาต้่าและคุณภาพดี
ชิน้ละ 25 บาท   เพื่อปอ้งกันโรคโควิค 19

20 จดัจา้งเหมาบริการท้าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จ้านวน 1 คน 6,825.00         เฉพาะเจาะจง นางดวงกมล จนัทร์เพญ็ นางดวงกมล จนัทร์เพญ็ ราคาต้่าและคุณภาพดี
ประจ้าเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 จ้านวน 19 วันท้าการๆละ 325 บาท

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



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/ราคา
กลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

21 จดัจา้งเหมาตรวจเชฌคและซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 1,550.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เคร่ือง เพื่อซ่อมแซมใช้ในงานส้านักปลัด

22 จดัจา้งเหมาตรวจเชฌคและซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 1,945.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธนภทัรคอมพวิเตอร์ ร้านธนภทัรคอมพวิเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เคร่ือง เพื่อซ่อมแซมใช้ในงานกองการศึกษา แอนด์โอเอ แอนด์โอเอ

23 จดัจา้งเหมาตรวจเชฌคและซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 5,370.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธนภทัรคอมพวิเตอร์ ร้านธนภทัรคอมพวิเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เคร่ือง เพื่อซ่อมแซมใช้ในงานกองคลัง แอนด์โอเอ แอนด์โอเอ

24 จดัจา้งเหมาตรวจเชฌคและซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านธนภทัรคอมพวิเตอร์ ร้านธนภทัรคอมพวิเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เคร่ือง เพื่อซ่อมแซมใช้ในงานกองการศึกษา แอนด์โอเอ แอนด์โอเอ

25 จดัจา้งเหมาตรวจเชฌคและซ่อมแซมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ รถทะเบยีน 6,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนาซ่าแอร์ ร้านนาซ่าแอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
กข-9603 สพ จ้านวน 5 รายการ

26 จดัจา้งเหมารถเทนเลอร์ขนยา้ยรถขุดไฮดรอลิค ในวันที่ 7 เม.ย.63 2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธมกร พนัสดิษฐ์ นายธมกร พนัสดิษฐ์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 1 เที่ยว เพื่อปฏบิติังานของกองช่างอบต.บางปลาม้า

27 จดัจา้งเหมาท้าปา้ยไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ้านวน 1 ปา้ย 375.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบวับานอิงค์เจท ร้านศรีบวับานอิงค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในโครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้

28 จดัจา้งเหมาท้าปา้ยไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จ้านวน 1 ปา้ย 375.00            เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบวับานอิงค์เจท ร้านศรีบวับานอิงค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในโครงการปลูกต้นไม้ฯ

29 จดัจา้งเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหนิคลุกผิวจราจร 335,000.00     อีบดิด้ิง หจก.ส.บ้ารุงดิน หจก.ส.บ้ารุงดิน ราคาต้่าและคุณภาพดี
หมูท่ี่ 1

30 จดัจา้งเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 919,000.00     อีบดิด้ิง บจก.เจา้ตะวัน บจก.เจา้ตะวัน ราคาต้่าและคุณภาพดี
หมูท่ี่ 12

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