
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กองการศึกษา)
จ านวน 13 รายการ

2 จดัซ้อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ)
จ านวน 3รายการ

3 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์(สธ)
จ านวน 2 รายการ

4 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส านักปลัด)
จ านวน 5 รายการ

5 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง)
จ านวน 6 รายการ

6 จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ร้านซอไดนาโม ร้านซอไดนาโม
ได้แก่ แบตเตอร่ี จ านวน ๒ ลูก

7 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด)
ได้แก่ กระดาษ Double A  200 รีม
จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กองการศึกษา)
ได้แก่ กระดาษ Double A  50 รีม
จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ฯ)
ได้แก่ กระดาษ Double A  30 รีม

10 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง)
ได้แก่ กระดาษ Double A  50 รีม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี

4,325.00         ราคาต่ าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

61,566.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

         2,625.00

       27,150.00

         3,169.00

         5,200.00

       22,000.00

         5,500.00

เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์

เฉพาะเจาะจง ราคาต่ าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ราคาต่ าและคุณภาพดี

         3,300.00

         5,500.00

เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ราคาต่ าและคุณภาพดี8

เฉพาะเจาะจง ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ราคาต่ าและคุณภาพดี9

เฉพาะเจาะจง ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ราคาต่ าและคุณภาพดี



11 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง)
ได้แก่ กระดาษ Double A  130รีม
จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กองสาธารณสุขฯ)
ได้แก่ กระดาษ Double A  70 รีม
จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง)
จ านวน ๑๐ รายการ 
จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน
มกราคม2563  - กองคลัง
จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สธ)
จ านวน 12 รายการ
จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์(สธ)
จ านวน 12 รายการ

17 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง)
จ านวน 14 รายการ

18 จดัซ้ืออวัสดุส านักงาน (กองสาธารณสุขฯ)
จ านวน 5รายการ

19 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง)
จ านวน 23 รายการ

20 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน
มกราคม 2564 - กองช่าง
จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน
มกราคม 2564  - กองสาธารณสุขฯ
จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน
มกราคม 2564 - ส านักปลัด

23 จา้งท าสต๊ิกเกอร์พร้อมติดต้ัง (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ) 40,603.20       เฉพาะเจาะจง นางสาวฐาปนี ศรีทพิย์ นางสาวฐาปนี ศรีทพิย์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

47,548.10       เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

       14,300.00

         7,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ราคาต่ าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ร้านสตาร์ก๊อปปี้ ราคาต่ าและคุณภาพดี

14

15

ราคาต่ าและคุณภาพดี

1,700.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

12

13        26,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์

เฉพาะเจาะจง16 8,550.00         ร้านเพญ็ภสัสรเภสัช ร้านเพญ็ภสัสรเภสัช ราคาต่ าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง บริษทัสุพรรณผ้าเบรคพฒันาจ ากัดบริษทัสุพรรณผ้าเบรคพฒันาจ ากัด ราคาต่ าและคุณภาพดี1,712.00         

8,551.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

735.00            เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

10,325.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอิควิปเมนท์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

3,820.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต่ าและคุณภาพดี21

5,035.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต่ าและคุณภาพดี22



24 จา้งเหมาปรับเกล่ียถนนหนิคลุก ม.5 ม11 ม12 21,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เคทพี ีมอเตอร์ หจก.เคทพี ีมอเตอร์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

จา้งขนยา้นรถขุดไฮดรอลิค จาก ม.5 ไปยงั ม.10
จ านวน 1 เที่ยว
จา้งขนยา้นรถขุดไฮดรอลิค จาก ม.5 ไปยงั ม.1
จ านวน 1 เที่ยว

26 จา้งเหมาท ากรอบชือ่ อะคริค จ านวน 6 ปา้ย 
(กองการศึกษา)

27 จ้างเหมาซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
1 เคร่ือง  (กองช่าง)

28 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดสถานที่ราชการ
ประจ าเดือน ม.ค. 2564 จ านวน 20วนัท าการ

29 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต าบล เฉพาะเจาะจง นายทศันัย  เกตุนาค นายทศันัย  เกตุนาค ราคาต่ าและคุณภาพดี
บางปลาม้า ประจ าเดือน ม.ค.64 

30 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในต าบล เฉพาะเจาะจง นายโสภณ อินทขันตี นายโสภณ อินทขันตี ราคาต่ าและคุณภาพดี
บางปลาม้า ประจ าเดือน ม.ค.64 

31 จ้างเหมาตรวจเช็คและเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองยนต์ บ.โตโยต้า เมืองสุพรรณบรีุ บ.โตโยต้า เมืองสุพรรณบรีุ ราคาต่ าและคุณภาพดี
และอื่นๆ ทะเบยีน บล 7136 สพ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

32 จ้างท าปา้ย (กองการศึกษา) จ านวน 2 ปา้ย 765.00            เฉพาะเจาะจง ร้านปา้ยศรีบวับาน ร้านปา้ยศรีบวับาน ราคาต่ าและคุณภาพดี
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่รถขุด
ทะเบยีน ตค-1771 สพ จ านวน 3 รายการ

34 จ้างเหมาปกัเสาพาดสายไฟฟา้ ม.1 วดัรอเจริญ 217,391.90     เฉพาะเจาะจง หจก.ฐีตารีย์2015 หจก.ฐีตารีย์2015 ราคาต่ าและคุณภาพดี
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายหวัลาด
หมู่ที6่ บา้นดอนมะเกลือ

36 โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล.บอ่พกั คสล. ม.3 575,000.00     e-bidding หจก.แสงพระอินทร์ หจก.แสงพระอินทร์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

5,850.00         

ราคาต่ าและคุณภาพดี

25 2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธมกร พนัสดิษฐ์ นายธมกร พนัสดิษฐ์ ราคาต่ าและคุณภาพดี

25 เฉพาะเจาะจง2,000.00         นายธมกร พนัสดิษฐ์ นายธมกร พนัสดิษฐ์

7,731.79         เฉพาะเจาะจง

6,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล จันทร์เพญ็ นางสาวดวงกมล จันทร์เพญ็ ราคาต่ าและคุณภาพดี

6,175.00         

เฉพาะเจาะจง ร้านปา้ยฟไูอเดีย900.00            ร้านปา้ยฟไูอเดีย ราคาต่ าและคุณภาพดี

เฉพาะเจาะจง บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ บริษทั เสรี ไอท ีเซ็นเตอร์ ราคาต่ าและคุณภาพดี500.00            

33

ราคาต่ าและคุณภาพดีบจก.ทดีีดีก่อสร้าง บจก.ทดีีดีก่อสร้าง e-bidding1,389,000.00  35

10,153.40       เฉพาะเจาะจง บจก.อริยะอีคควปิเมนท์ บจก.อริยะอีคควปิเมนท์ ราคาต่ าและคุณภาพดี


