
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 34,980.00     เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
มิถุนายน 2563 - กองช่าง

2 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 1,400.00       เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
มิถุนายน 2563  - กองคลัง

3 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 2,430.00       เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
มิถุนายน 2563  - ส้านักปลัด

4 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 4,052.12       เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
มิถุนายน 2563  - กองสาธารณสุขฯ

5 จดัซ้ือวัสดส้านักงาน (กองคลัง)จ้านวน 33 รายการ 20,980.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองคลัง

6 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 12 รายการ 27,835.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองคลัง

7 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน กองการศึกษา จ้านวน 34 รายการ 6,144.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองการศึกษา ฯ

8 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ้านวน 10 รายการ 8,292.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองการศึกษา ฯ

9 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านาน 7  รายการ 7,115.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองการศึกษา ฯ

10 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านาน 7  รายการ 7,684.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงานกองช่าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน  กันยายน  2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี
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11 จดัซ้ือวัสดุการศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ฯ 3,376.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 18 รายการ เพื่อน้ามาใช้ในงานกองการศึกษาฯ

12 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ฯ 6,985.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ บจก.เสรีไอทเีซ็นเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 6 รายการ เพื่อน้ามาใช้ในงานกองการศึกษาฯ

13 จดัซ้ือวัสดุโครงการท้าขนมจนี น้้ายาปกัษใ์ต้ 6,650.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแทนคุณซ้อป ร้านแทนคุณซ้อป ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 33 รายการ เพื่อน้ามาใช้ในการด้าเนินโครงการ

14 จดัซ้ือวัสดุโครงการท้าของช้าร่วย จ้านวน15 รายการ 9,685.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแทนคุณซ้อป ร้านแทนคุณซ้อป ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในการด้าเนินโครงการ ส้านักปลัด

15 จดัซ้ือวัสดุโครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทา 6,500.00       เฉพาะเจาะจง นายไกรกฤษ  ชมกุล นายไกรกฤษ  ชมกุล ราคาต้่าและคุณภาพดี
สาธารณภยั จ้านวน 3 รายการ เพื่อน้ามาใช้ในการด้าเนิน
โครงการ ดังกล่าวของ ส้านักปลัด

16 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ้านวน 18 รายการ 8,515.00       เฉพาะเจาะจง นายไกรกฤษ  ชมกุล นายไกรกฤษ  ชมกุล ราคาต้่าและคุณภาพดี

เพื่อน้ามาใช้ในงานส้านักปลัด

17 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 1 รายการ 1,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

เพื่อน้ามาใช้ในงานกองช่าง

18 จดัซ้ืวัสดุส้านักงาน จ้านวน 39 รายการ 8,670.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอีควิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

เพื่อน้ามาใช้งานงาน ส้านักปลัด

19 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 7 รายการ 6,235.00       เฉพาะเจาะจง บจก.สีสุพรรณ บจก.สีสุพรรณ ราคาต้่าและคุณภาพดี

เพื่อน้ามาใช้งานงาน ส้านักปลัด
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20 จดัซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 2 รายการ 151.94          เฉพาะเจาะจง บจก.วงศ์วัฒน์บซิิเนส บจก.วงศ์วัฒน์บซิิเนส ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้งานงาน กองช่าง

21 จดัซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ้านวน 3 รายการ 4,280.00       เฉพาะเจาะจง หจก.จ.สุพรรณอะไหล่ หจก.จ.สุพรรณอะไหล่ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงาน กองช่าง

22 จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ้านวน 2 รายการ 1,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.จ.สุพรรณอะไหล่ หจก.จ.สุพรรณอะไหล่ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงาน กองช่าง

23 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 14 รายการ 20,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จ.สุพรรณอะไหล่ หจก.จ.สุพรรณอะไหล่ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้งาน ส้านักปลัด

24 จดัซ้ือยางรถบรรทกุ 10 ล้อ จ้านวน 4 เส้น 34,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมือถาวร 2004 บจก.หลักเมือถาวร 2004 ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อน้ามาใช้ในงาน กองช่าง

25 จดัซ้ือวัสดุการศึกษา จ้านวน 25 รายการ 39,952.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพงษเ์จริญเทรดด้ิง ร้านพงษเ์จริญเทรดด้ิง ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา

26 จดัซ้ือโต๊ะคอมพวิเตอร์ จ้านวน 2 ตัว 5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอัจฉรา ร้านอัจฉรา ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา

27 จดัซ้ือวัสดก่อสร้าง จ้านวน 10 รายการ ส้าหรับปรับ 20,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สีสุพรรณ บจก.สีสุพรรณ ราคาต้่าและคุณภาพดี
สภาพแวดล้อมคนพกิาร จ้านวน1หลัง

28 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  ส้านักปลัด 500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านธนภทัรคอมพวิเตอร์ ร้านธนภทัรคอมพวิเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 1 เคร่ือง แอนด์โอเอ แอนด์โอเอ

29 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ กองช่าง 500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านธนภทัรคอมพวิเตอร์ ร้านธนภทัรคอมพวิเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 1 เคร่ือง แอนด์โอเอ แอนด์โอเอ
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30 จา้งเหมาท้าปา้ยโครงการ การท้าขนมจนีน้้ายาปกัษใ์ต้ 375.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบวับานอิงค์เจท ร้านศรีบวับานอิงค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 1 ปา้ย

31 จา้งเหมาท้าปา้ยโครงการท้าของช้าร่วย จ้านวน 1 ปา้ย 375.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบวับานอิงค์เจท ร้านศรีบวับานอิงค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
32 จา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านธนภทัรคอมพวิเตอร์ ร้านธนภทัรคอมพวิเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

ส้านักปลัด จ้านวน 1 เคร่ือง แอนด์โอเอ แอนด์โอเอ
33 จา้งเหมารถเทเลอร์ขนยา้นรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ 2,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์เพญ็ คล้ายสังข์ นางสาวจนัทร์เพญ็ คล้ายสังข์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

ทะเบยีน ตค-1771 สพ จ้านวน 1 เที่ยว
34 จา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กองคลัง 4,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บางล่ีเชอร์วิส หจก.บางล่ีเชอร์วิส ราคาต้่าและคุณภาพดี

จ้านวน 3 เคร่ือง
35 จา้งเหมารถเทเลอร์ขนยา้ยรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ 2,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์เพญ็ คล้ายสังข์ นางสาวจนัทร์เพญ็ คล้ายสังข์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

ทะเบยีน ตค-1771 สพ จ้านวน 1 เที่ยว
36 จา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้้า 4,600.00       เฉพาะเจาะจง นางนฤมล  สายสร้อย นางนฤมล  สายสร้อย ราคาต้่าและคุณภาพดี

จ้านวน 1 ชุด
37 จา้งเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส 280,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เคทพีมีอเตอร์ หจก.เคทพีมีอเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี

ฟลิทค์อนกรีต หมูท่ี่3 บา้นโพธิ์ศรี ต้าบลบางปลาม้า
อ้าเภอบางปลาม้า จ้านวน 3 ช่วง

38 จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 197,700.00   เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ ร่ืนเริง นายอภชิาติ ร่ืนเริง ราคาต้่าและคุณภาพดี
อบต.บางปลาม้า

39 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน เคร่ืองปรับอากาศชนาดแขวน 152,100.00   เฉพาะเจาะจง บจก.เดอะเกรทอิเลคทริคซิต้ี บจก.เดอะเกรทอิเลคทริคซิต้ี ราคาต้่าและคุณภาพดี
ขนาด 40,000 BTUจ้านวน 3 เคร่ือง

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี
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