
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
มีนาคม 2564 - กองช่าง
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
มีนาคม 2564 - ส้านักปลัด
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
มีนาคม 2564  - กองคลัง
จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน
มีนาคม 2564  - กองสาธารณสุขฯ
จดัซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน เก้าอีส้้านักงาน จ้านวน 2 
ตัว   เพื่อใช้ในงานกองคลัง อบต.บางปลาม้า
จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กองตลัง จ้านว2 รายการ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองส้ารองไฟ
จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ส้านักปลัด 
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 1 เคร่ือง

8 จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สธ)
ไฟเรน จ้านวน 1 ชุด
จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง)
จ้านวน 1 ตัว
จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง)
จ้านวน 2 รายการ 

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

1 25,872.00      เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

3 3,610.00        เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

2 6,050.00        เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

7,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี5

4 6,330.00        เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

6

7

เฉพาะเจาะจง ร้าน ซอไดนาโม ร้าน ซอไดนาโม ราคาต้่าและคุณภาพดี2,500.00        

เฉพาะเจาะจง32,380.00      บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี29,900.00      

ราคาต้่าและคุณภาพดีนายคณาพนัธ์ พงษป์ระภาพนัธ์นายคณาพนัธ์ พงษป์ระภาพนัธ์เฉพาะเจาะจง1,900.00        10

เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี945.009



จา้งซ่อมคอมพวิเตอร์ (กองช่าง) ร้าน ธนภทัร คอมพวิเตอร์ ร้าน ธนภทัร คอมพวิเตอร์ 
จ้านวน 1 เคร่ือง แอนด์ โอ เอ แอนด์ โอ เอ
จา้งขนยา้ยรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ 
จ้านวน 1 เที่ยว
จา้งเหมาตรวจเช็คว่อมแวม เคร่ืองปรับอากาศ
รหสั 420-50-0013 (กองช่าง)
จา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ
กองการศึกษา  รหสั 420-50-0016
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่โทรทศัน์ 
รหสั 456-54-0004
จา้งเหมาซ่อมแอร์รถยนต์กระเช้าไฟฟา้ 
จ้านวน 1 คัน  จ้านวน 5 รายการ กองช่าง
จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ (กองช่าง) หมายเลข บ.โตโยต้า เมืองสุพรรณ บ.โตโยต้า เมืองสุพรรณ 
ทะเบยีน บล 7136 สพ จ้านวน 1 คัน ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด
จา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ครุภณัฑ์
ส้านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ กองคลัง
จ้านวน 3 รายการ 
จา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมพร้อมเปล่ียนอะไหล่
ครุภณัฑ์ส้านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข
420-46-0005 จ้านวน 5 รายการ  
จา้งเหมาบ้ารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (สธ.) ร้าน ธนภทัร คอมพวิเตอร์ ร้าน ธนภทัร คอมพวิเตอร์ 
จ้านวน 2 เคร่ือง  ซ่อมแซมเพื่อใหใ้ช้งานได้ดังเดิม แอนด์ โอ เอ แอนด์ โอ เอ

เฉพาะเจาะจง หจก.บางล่ีเซอร์วสิ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.บางล่ีเซอร์วสิ เอ็นจิเนียร่ิง ราคาต้่าและคุณภาพดี13 3,743.00        

ราคาต้่าและคุณภาพดีเฉพาะเจาะจง4,220.00        11

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี12 2,000.00        นายธมกร พนันดิษฐ์ นายธมกร พนันดิษฐ์

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี4,000.00        นายสายชล เปรมปริด์ิ นายสายชล เปรมปริด์ิ15

เฉพาะเจาะจง หจก.บางล่ีเซอร์วสิ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.บางล่ีเซอร์วสิ เอ็นจิเนียร่ิง ราคาต้่าและคุณภาพดี856.00           14

เฉพาะเจาะจง ราคาต้่าและคุณภาพดี17 3,563.10        

18 11,663.00      

เฉพาะเจาะจง ร้านนาซ่าแอร์ ร้านนาซ่าแอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี16 7,200.00        

19 25,680.00      

ราคาต้่าและคุณภาพดี20 20,150.00      เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง หจก.บางล่ีเซอร์วสิ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.บางล่ีเซอร์วสิ เอ็นจิเนียร่ิง ราคาต้่าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง หจก.บางล่ีเซอร์วสิ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.บางล่ีเซอร์วสิ เอ็นจิเนียร่ิง ราคาต้่าและคุณภาพดี


