
                                                                         สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จัดจ้างในรอบเดือน ตลุาคม  2561                             แบบ สขร.1 
                                                                                         กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบรุี  
 

 
ล าดับที่ 

                        
                       งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  (บาท) 

ราคากลาง  
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน ส านกัสด 37,650 - เฉพาะเจาะจง นายชูศรี ตาสกุล  
ราคาที่เสนอ 37,650 บาท 

นายชูศรี ตาสกุล ราคาที่
ตกลง 37,650บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่
1/2562 
ลงวันที่ 1 ตค. 61 

2 ซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน สถาบันสาขาด่านช้าง 7,300 - เฉพาะเจาะจง นายถนอม แคโสภา   ราคาที่
เสนอ 7,300บาท 

นายถนอม แคโสภา   
ราคาที่ตกลง 
7,300บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่
2/2562 
ลงวันที่ 1 ตค. 61 

3 จัดซื้อพรบ.รถยนต์ส่วนกลางของอบจ.สพ จ านวน 10 คัน 14,304.83 - เฉพาะเจาะจง บ.วิริยะประกันภยั จ ากัด ราคาที่
เสนอ 14,304.83บาท 

บ.วิริยะประกันภยั จ ากัด 
ราคาที่ตกลง 
14,304.83บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่
3/2562 
ลงวันที่ 16 ตค. 61 

4 จัดซื้อประกันภยัรถบัสโดยสาร 42 ที่นัง่ ทะเบียน40-0225 106,178.92 - เฉพาะเจาะจง บ.วิริยะประกันภยั จ ากัด ราคาที่
เสนอ 106,178.92บาท 

บ.วิริยะประกันภยั จ ากัด 
ราคาที่ตกลง 
106,178.92 บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่
4/2562 
ลงวันที่ 16 ตค. 61 

5 ซ้ือหินคลุกปรับปรุงถนนและปรับปรุงภมูิทัศน์ภายในบริเวณวัด
ส าปะซิว 

137,816 - เฉพาะเจาะจง หจก.เค พี ท ีมอเตอร์ ราคาที่
เสนอ 137,816บาท 

หจก.เค พี ท ีมอเตอร์ 
ราคาที่ตกลง 137,816
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่
5/2562 
ลงวันที่ 17 ตค. 61 

6 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส านกัปลัด 6,174 - เฉพาะเจาะจง ร้านปัญจทรัพย ์
ราคาที่เสนอ 6,174 บาท 

ร้านปัญจทรัพย์ราคาที่ตก
ลง  6,174 บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่
6/2562 
ลงวันที่ 22 ตค. 61 

7 จัดซื้อหินคลุกจ านวน 300 ลบ.ม. กองพัฒนาชนบท 111,000 - เฉพาะเจาะจง หจก.เคพีที มอเตอร ์
ราคาที่เสนอ 111,000บาท 

หจก.เคพีที มอเตอร์ราคา
ที่ตกลง  111,000บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือเลขที่
7/2562 
ลงวันที่ 24 ตค. 61 

8 จ้างถ่ายเอกสาร กองการศึกษา 100,000 - เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญทิพย์ อานมินทร ์
ราคาที่เสนอ 100,000 บาท 

นางเพ็ญทิพย์ อานมินทร์
ราคาที่ตกลง 100,000
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
35/2562 
ลงวันที่ 1 ตค. 61 

9 จ้างถ่ายเอกสาร หน่วยตรวจสอบภายใน 50,000 - เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญทิพย์ อานมินทร ์
ราคาที่เสนอ 50,000 บาท 

นางเพ็ญทิพย์ อานมินทร์
ราคาที่ตกลง 50,000
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
36/2562 
ลงวันที่ 1 ตค. 61 

10 จ้างถ่ายเอกสาร ส านักปลัด 100,000 - เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญทิพย์ อานมินทร ์
ราคาที่เสนอ 100,000 บาท 

นางเพ็ญทิพย์ อานมินทร์
ราคาที่ตกลง 100,000
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
78/2562 
ลงวันที่ 2 ตค. 61 
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ล าดับที่ 

                        
                       งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  (บาท) 

ราคากลาง  
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลทีไ่ด้รับการ
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 จ้างก าจัดปลวก 52,263 - เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ ศรีเมือง  ราคา
ที่เสนอ 52,263บาท 

นางอรวรรณ ศรีเมือง  
ราคาที่ตกลง 52,263
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
85/2562 
ลงวันที่ 10 ตค. 61 

12 จ้างบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
 

48,000 - เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยดอยช์ 2559 
ราคาที่เสนอ 48,000 บาท 

นางสาวจิรัฐิพร ฉัตร
ทอง ราคาที่เสนอ 
48,000 บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
87/2562 
ลงวันที่ 11 ต.ค..61 

13 จ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด  1,000 - เฉพาะเจาะจง  นางพิญญู  จันทร์แดง 
 ราคาที่เสนอ 1,000 บาท 
 

นางพิญญู  จันทร์แดง 
 ราคาที่ตกลง  1,000 
4,100 บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
88/2562 
ลงวันที่ 11 ตค. 61 

14 จัดจ้างพิมพ์ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ 15,800 - เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เข้มอาจ 
ราคาที่เสนอ 15,800บาท 

นายสุเทพ เข้มอาจ 
ราคาที่ตกลง  15,800 
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสัง่จ้างเลขที่
89/2562 
ลงวันที่ 11 ตค. 61 

15 จ้างเหมาเต็นท์ 11,000 - เฉพาะเจาะจง นายนคร  คนทน ราคาที่
เสนอ 11,000 บาท 

นายนคร คนทน  ราคา
ที่ตกลง 11,000 บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
404/2561 
ลงวันที่ 11 ตค 61 

16 จ้างติดต้ังพัดลมไอน้ า 35,000 - เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ วงศ์จันทร์อินทร์ 
ราคาที่เสนอ 35,000บาท 

นายวัลลภ วงศ์จันทร์
อินทร์ ราคาที่เสนอ 
35,000บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
91/2562 
ลงวันที่ 11 ตค 61 

17 จ้างซ่อมรถยนต์ บธ  6171 สพ 1,102.10 - เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์มาสด้า 
ราคาที่เสนอ 1,102.10
บาท 

บ.สตาร์มาสด้า 
ราคาที่ตกลง  
1,102.10บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
92/2562 
ลงวันที่ 18 ตค. 61 

18 จ้างซ่อมรถยนต์ กท 9138 สพ 4,702.65 - เฉพาะเจาะจง บ.พรรัตน์1991 จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,702.65
บาท 

บ.พรรัตน์1991 จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 
4,702.65บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
93/2562 
ลงวันที่ 18 ตค. 61 

19 จ้างจัดท าโครงการ ทอ่งเที่ยวสุขใจในวันปิดเทอม 51,750 - เฉพาะเจาะจง นายเลิศภพ พ้องมาล ี
ราคาที่เสนอ 51,750บาท 

นายเลิศภพ พ้องมาลี
ราคาที่เสนอ 51,750
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
94/2561 
ลงวันที่ 18 ตค.61 

20 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 35,040 - เฉพาะเจาะจง นางฌานิศา บุญนิ่ม  ราคาที่
เสนอ 35,040บาท 

นางฌานิศา บุญนิ่ม  
ราคาที่ตกลง 35,040 
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
95/2562 
ลงวันที่ 18 ตค.61 
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ล าดับที่ 

                        
                       งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  (บาท) 

ราคากลาง  
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

21 จ้างถ่ายวิดิทัศน์พร้อมตัดต่อ พิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณี
ตักบาตรเทโว วัดทิวเขา 

5,000 - เฉพาะเจาะจง นายเพิมพล สุนทรวิภาต  
ราคาที่เสนอ 5,000บาท 

นายเพิมพล สุนทรวิภาต  
ราคาที่ตกลง5,000 
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
96/2562 
ลงวันที่ 19 ตค. 61 

22 จ้างท าเครื่องเสียง เครื่องไฟ พิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีตัก
บาตรเทโว วัดทิวเขา 
 

85,000 - เฉพาะเจาะจง นายภาณุวัฒน์ ทองดี ราคาที่
เสนอ 85,000 บาท 

นางสาวจิรัฐิพร ฉัตร
ทอง ราคาที่เสนอ 
85,000 บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
97/2562 
ลงวันที่ 19 ต.ค..61 

23 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ ์พิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีตัก
บาตรเทโว วัดทิวเขา 

20,000 - เฉพาะเจาะจง  นายสายัณท์ เชิดชู 
 ราคาที่เสนอ 20,000บาท 
 

นายสายัณท์ เชิดชุ 
ราคาที่ตกลง  20,000
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
98/2562 
ลงวันที่ 19 ตค. 61 

24 จ้างซ่อมรถยนต์ กท 2473 สพ 4,000.20 - เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,000.20
บาท 

บ.อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ จ ากัด
ราคาที่ตกลง  
4,000.20บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
99/2562 
ลงวันที่ 19ตค. 61 

25 จ้างเช่าบริการพื้นที่เวบ็ไซต์ของ อบจ. 36,000 - เฉพาะเจาะจง บ.เคซี อินเวนทีฟ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 36,000บาท 

บ.เคซี อินเวนทีฟ จ ากัด 
ราคาที่ตกลง 36,000
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
100/2562 
ลงวันที่ 19  ตค 61 

26 จ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด วันพยาบาลแห่งชาติ 1,000 - เฉพาะเจาะจง นายอนัตต์ อินทร์แดง ราคา
ที่เสนอ 1,000บาท 

นายอนัตต์ อินทร์แดง 
ราคาที่เสนอ 1,000
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
101/2562 
ลงวันที่ 19 ตค 61 

27 จ้างซ่อมรถยนต์ กข 4554 6,669.31 - เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์มาสด้า 
ราคาที่เสนอ 6,669.31
บาท 

บ.สตาร์มาสด้า 
ราคาที่ตกลง  
6,669.31บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่๑๐๒/
2562 
ลงวันที่ ๒๒ ตค. 61 

31 จ้างจัดเวทีและเครื่องเสียงตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก ๕๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง นายทินกรณ์ ทงษ์เวยีงจันทร์
ราคาที่เสนอ ๕๐,๐๐๐บาท 

นายทินกรณ์ ทงษ์เวยีง
จันทร์ ราคาที่ตกลง 
๕๐,๐๐๐บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่๑๐๖/
256๒ 
ลงวันที่ 2๔ ต.ค.61 

32 
 

จ้างจัดกางเต็นท์เก้าอีแ้ละสถานทีว่ัดเขาเสลัก ๕๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง นายวินยั วงษ์แกว้ ราคาที่
เสนอ ๕๐,๐๐๐บาท 

นายวินยั วงษ์แกว้ ราคา
ที่ตกลง ๕๐,๐๐๐บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่๑๐๗/
256๒ 
ลงวันที่ 2๔ ต.ค.61 

33 จ้างซ่อมรถยนต์ยี่หอ้อิซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๓๕๐๕๖ สพ ๓๙,๕๘๓.๔๙ - เฉพาะเจาะจง บริษัท อิซูซุ จ ากัด  ราคาที่
เสนอ ๓๙,๕๘๓.๔๙บาท 

บริษัท อิซูซุ จ ากัด  
ราคาที่ตกลง 
๓๙,๕๘๓.๔๙บาท  

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่๑๐๘/
256๒ 
ลงวันที่ 2๔ ต.ค.61 
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ล าดับที่ 

                        
                       งานจัดซือ้จัดจ้าง 

วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  (บาท) 

ราคากลาง  
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

34 จ้างซ่อมรถบรรทุกยี่ห้ออิซูซุ ทะเบียน ๘๓-๕๐๑๕ สพ(กอง
พัฒนาชนบท) 

๑๓,๑๔๔.๖๒ - เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุอึ้งง่วนไต๋สุพรรณบุร ี
ราคาที่เสนอ ๑๓,๑๔๔.๖๒
บาท 

บ.อีซูซุอึ้งง่วนไต๋
สุพรรณบุรี ราคาที่ตกลง 
๑๓,๑๔๔.๖๒บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่๑๐๙/
๒๕๖๒ 
ลงวันที่ 2๔ ต.ค.61 

35 จ้างซ่อมรถยนต์ กค ๑๒๒๓ สพ. ๑๓,๒๕๙.๔๔ - เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์มาสด้า จ ากัด ราคา
ที่เสนอ๑๓,๒๕๙.๔๔บาท 

บ.สตาร์มาสด้า จ ากัด 
ราคาที่ตกลง  
๑๓,๒๕๙.๔๔บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่๑๑๐/
256๒ 
ลงวันที่ 2๙ ต.ค.61 

36 จ้างซ่อมรถยนต์ กธ ๒๒๙ สพ. 12,993.01 - เฉพาะเจาะจง บ.พรรัตน์(1991)สุพรรณบุร ี
ราคาที่เสนอ 12,993.01
บาท 

บ.พรรัตน์
(1991)สุพรรณบุรี 
ราคาที่ตกลง 
12,993.01บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
111/2562 
ลงวันที่ 29 ต.ค.61 

37 จ้างซ่อมรถยนต์ กค 5594 สพ. 4,890.97 - เฉพาะเจาะจง บ.พรรัตน์(1991)สุพรรณบุรี 
ราคาที่เสนอ 4,890.97
บาท 

บ.พรรัตน์
(1991)สุพรรณบุรี 
ราคาที่ตกลง 
4,890.97บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
112/2562 
ลงวันที่ 29 ต.ค.61 

38 จ้างซ่อมรถยนต์ กจ 971 สพ. 909.50 - เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุอึ้งง่วนไต๋สุพรรณบุร ี
จ ากัด ราคาที่เสนอ909.50  
บาท 

บ.อีซูซุอึ้งง่วนไต๋
สุพรรณบุร ีจ ากัด ราคา
ที่ตกลง 909.50บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
113/2562 
ลงวันที่ 29 ต.ค.61 

39 จ้างซ่อมรถยนต์ บพ 9446 สพ. 1,694.88 - เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุอึ้งง่วนไต๋สุพรรณบุรี 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 
1,694.88บาท 

บ.อีซูซุอึ้งง่วนไต๋
สุพรรณบุรี จ ากัด ราคา
ที่ตกลง 1,694.88
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
114/2562 
ลงวันที่ 29 ต.ค.61 

40 จ้างติดพัดลมไอน้ า 35,000 - เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ วงศ์จันทร์อินทร์ 
ราคาที่เสนอ 35,000 บาท 

นายวัลลภ วงศ์จันทร์
อินทร์ ราคาที่ตกลง 
35,000บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
115/2562 
ลงวันที่ 30ต.ค.61 

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,456 - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์ ราคา
ที่เสนอ 15,456 บาท 

ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์ 
ราคาที่ตกลง 15,456 
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
116/2562 
ลงวันที่ 30 ต.ค.61 

42 ซ้ือวัสดุไฟฟ้างานรับเสด็จ วัดส าปะซิว 21,400 - เฉพาะเจาะจง ร้านซุปเปอร์การไฟฟ้า ราคา
ที่เสนอ 21,400 บาท 

ร้านซุปเปอร์การไฟฟ้า 
ราคาที่ตกลง 21,400
บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
117/2562 
ลงวันที่30 ต.ค.61 
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ล าดับที่ 

                        
                       งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  (บาท) 

ราคากลาง  
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่ได้รับการ
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

43 จัดซื้อยางรถยนต์ กท 2475 กท 2472 สพ. 49,600 - เฉพาะเจาะจง บ.หลักเมืองถาวร 2004 
จ ากัด  ราคาที่เสนอ 
49,600บาท 

บ.หลักเมืองถาวร 
2004 จ ากัด  ราคาที่
ตกลง 49,600บาท 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่
118/2562 
ลงวันที่ 30 ตค. 61 

44 จัดซื้อวัสดุประเภทการเกษตร อาหารสด บึงฉวาก 421,000 - เฉพาะเจาะจง ผลิตภัณฑ์ อาหารดีดี โดย
นายสมชาย ราคาที่เสนอ 
421,000บาท 

ผลิตภัณฑ์ อาหารดีดี 
โดยนายสมชาย ราคาที่
ตกลง 421,000บาท 

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที่
1/2562 
ลงวันที่ 1 ตค. 61 

45 จัดซื้อวัสดุประเภทการเกษตร  อาหารจระเข้ บึงฉวาก 384,000 - เฉพาะเจาะจง เอส.อาร์.พี ฟาร์ม 
ราคาที่เสนอ 384,000บาท 

เอส.อาร์.พี ฟาร์ม 
ราคาที่ตกลง 
384,000บาท 

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที่
2/2562 
ลงวันที่ 1 ตค. 61 

46 จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทั้งหมด 91 ตัว 9,850,000 - เฉพาะเจาะจง บ.ที.ซี.เทเลคอม จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 9,850,000
บาท 

บ.ที.ซี.เทเลคอม จ ากัด 
ราคาที่ตกลง  
9,850,000บาท 

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที่
3/2562 
ลงวันที่ 4 ตค. 61 

47 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
บันทึกภาพของกล้องวงจรปิด 

1,477,000 - เฉพาะเจาะจง บ.ที.ซี.เทเลคอม จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 1,477,000
บาท 

บ.ที.ซี.เทเลคอม จ ากัด 
ราคาที่ตกลง  
1,477,000บาท 

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที่
4/2562 
ลงวันที่ 5 ตค. 61 

48 จัดซื้อวัสดุการเกษตร น้ าทะเล บึงฉวาก  432,000 - เฉพาะเจาะจง นายเจษฎาพัชญ ์หัสทาริ
นทร์ ราคาที่เสนอ 
432,000บาท 

นายเจษฎาพัชญ ์หัสทา
รินทร์ ราคาที่ตกลง 
432,000บาท 

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือเลขที่
5/2562 
ลงวันที่ 12 ตค. 61 

49 จ้างดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า ไม้ยืนต้น 285,000 - เฉพาะเจาะจง บ.สหกิจบัณฑิต จ ากัด  
 ราคาที่เสนอ 285,000
บาท 

บ.สหกิจบัณฑิต จ ากัด 
ราคาที่ตกลง 
285,000บาท 

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที่  
1/2562 
ลงวันที่ 1 ตค. 61 

50 จ้างบ ารุงรักษาซ่อมกลอ้ง 348,465 - เฉพาะเจาะจง บ.ไอที อินทิเกษีน จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 348,465บาท 

บ.ไอที อินทิเกษีน จ ากัด 
ราคาที่ตกลง 
348,465บาท 

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที่  
2/2562 
ลงวันที่ 1 ตค.61 

51 เช่าเครื่อง GPS 165,600 - เฉพาะเจาะจง บ.จีเนีนล แทร็ค ซิสเท็ม 
จ ากัด ราคาที่เสนอ
165,600บาท 

บ.จีเนีนล แทร็ค ซิสเท็ม 
จ ากัดราคาที่ตกลง 
165,600บาท 

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที่  
3/2562 
ลงวันที่ 17 ตค.61 

52 การให้บริการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ 120,000 - เฉพาะเจาะจง บ.ซีดีจี ซิสเท็มส์จ ากัด ราคา
ที่เสนอ 120,000บาท 

บ.ซีดีจี ซิสเท็มส์จ ากัด 
ราคาที่ตกลง 
120,000บาท 

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที่  
4/2562 
ลงวันที่ 17 ตค.61 
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ล าดับที่ 

                        
                       งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง  (บาท) 

ราคากลาง  
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

เหตุผลทีไ่ด้รับการ
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

53 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 160,000 - เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยั 
นครินทร์และกฎหมาย จ ากัด
ราคาที่เสนอ 160,000บาท 

บ.รักษาความปลอดภยั 
นครินทร์และกฎหมาย 
จ ากัด ราคาที่ตกลง 
160,000บาท 

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที่  
5/2562 
ลงวันที่ 1 ต.ค.61 

54 จ้างเหมาท าความสะอาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 276,000 - เฉพาะเจาะจง บ.ฮีดเตอร์ เพสท์ แมเนจ
เมิ้นท์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 276,000บาท 
 

บ.ฮีดเตอร์ เพสท์ 
แมเนจเมิ้นท์ จ ากัดราคา
ที่ตกลง 276,000บาท 

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที่  
6/2562 
ลงวันที่ 2 ต.ค. 61 

55 จ้างถ่ายเอกสารกองแผน 150,000 - เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญทิพย์ อวนมินทร ์
ราคาที่เสนอ 150,000บาท 

นางเพ็ญทิพย์ อวนมิ
นทร์ ราคาที่ตกลง 
150,000บาท 

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที่  
7/2562 
ลงวันที่ 4 ต.ค.61 

56 จ้างซ่อมแซมดาดฟ้าและปรับปรุงรอยตอ่ระหวา่งตึก 427,800 - เฉพาะเจาะจง รบ.เลิฟอินโนเวชั่น คอนกรีต 
จ ากัด าคาที่เสนอ 
427,800บาท 

บ.เลิฟอินโนเวชั่น 
คอนกรีต จ ากัด ราคาที่
ตกลง 427,800บาท 

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที่  
8/2562 
ลงวันที่ 5 ตค. 61 

57 จ้างตรวจชุดบ ารุงรักษาระบบบันไดเลื่อน บึงฉวาก 204,000 - เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ จ ากัด ราคาที่
เสนอ 204,000บาท 

บริษัท ฮิตาชิ จ ากัด 
ราคาที่ตกลง 
204,000บาท 

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที่  
9/2562 
ลงวันที่ 12 ตค. 61 

58 จ้างตรวจเช็คท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศจ านวน 2 เครื่อง 374,821 - เฉพาะเจาะจง บ. รุ่งวานิช แอสโซซิเอท 
ราคาที่เสนอ 374,821บาท 

บ. รุ่งวานิช แอสโซซิเอท 
ราคาที่ตกลง 
374,821บาท 

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที่  
10/2562 
ลงวันที่ 16 ตค.61 

59 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 501,000 - เฉพาะเจาะจง หจก.เกษตรทอง กอ่สร้าง 
ราคาที่เสนอ 501,000 
บาท 

หจก.เกษตรทอง 
ก่อสร้าง ราคาที่ตกลง 
501,000บาท 

เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที่  
11/2562 
ลงวันที่ 30 ตค. 61 

 


