
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ สฃร.๑

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายซื้อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคา 

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลท่ีได้รับ 
การดัดเลือก 

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง
๑ จัดซ้ือแบตเตอร่ี ขนาด ๑๒ โวลท์ ๔๐ แอมบึ จำนวน ๑ ลูก 

(กองพัฒนาชนบท)
๑,๕๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เจริญแสง ราคาท่ีเสนอ 

๑,๗๐๐ 'บาท
ร้าน ต.เจริญแสง ราคาที่ตกลง 
๑,๗๐๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๗๙/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี' ๑ มิ.ย.๒๕๖๓

๒ จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ (บึงฉวาก) ๑ ,000,๐๐ ๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบุญกาญจนี ราคาที่เสนอ 
๙๘,๘๓๕.๙๐ บาท

ร้านบุญกาญจน์ ราคาท่ีตกลง 
๙๘,๘๓๕.๙๐ บาท

เสนอราคา 
ตา สุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๘๐/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๒ มิ.ย.๒๕๖๓

๓ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ 
(บึงอวาก)

๑,๐๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โสภณ แลป เซ็นเตอร์ ราคา 
ท่ีเสนอ ๘๓,๐๓๒ บาท

บ.โสภณ แลป เซ็นเตอร์ ราคา 
ท่ีตกลง ๘๓,๐๓๒ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๘๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๔ มิ.ย.๒๕๖๓

(SL จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองพัสดุ) ๒๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบึคเซ็นเตอร์ ราคา 
ทเสนอ ๒๐,๗๓๐ บาท

ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์ ราคา 
ท่ีตกลง ๒๐,๗๓๐ บาท

เสนอราคา 
ดำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๘๒/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ มิ.ย.๒๕๖๓

๕ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองคลัง) ๒๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์ ราคา 
ท่ีเสนอ ๒๙,๐๐๒ บาท

ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์ ราคา 
ท่ีตกลง ๒๙,๐๐๒ บาท

เสนอราคา 
ดำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๘๓/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๑ มิ.ย.๒๕๖๓

๖ จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) ๒๕๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์ ราคา 
ท่ีเสนอ ๓๕,๘๑๐ บาท

ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์ ราคา 
ท่ีตกลง ๓๕,๘๑๐ บาท

เสนอราคา 
ดำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๘๔/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๑ มิ.ย.๒๕๖๓

๗ จัดซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ กล่อง (สถานีขนส่ง 
ด่านช้าง)

๖๘๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.เสรีไอท่ีเซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 
๑๘,๐๕๐ บาท

บ.เสรีไอท่ีเซ็นเตอร์ ราคาที่ตกลง 
๑๘,๐๕๐ บาท

เสนอราคา 
ดำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๘๕/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๒ มิ.ย.๒๕๖๓

๘ จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์และเคร่ืองจักรกล จำนวน ๑๒ 
รายการ (กองช่าง)

๒,๕๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เจริญแสง ราคาที่เสนอ 
๕๗,๒๒๐ บาท

ร้าน ต.เจริญแสง ราคาที่ตกลง 
๕๗,๒๒๐ บาท

เสนอราคา 
ดำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๘๖/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๕ มิ.ย.๒๕๖๓

๙ ซ้ือวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (สำนักปลัด) ๔๗๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบึคเซ็นเตอร์ ราคา 
ท่ีเสนอ ๒๑,๘๗๙ บาท

ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์ ราคา 
ท่ีตกลง ๒๑,๘๗๙ ■ บาท

เสนอราคา 
ดำสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๘๗/๒๕๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๕ มิ.ย.๒๕๖๓

/ ๑๐ จัดซอ...



-ใ0-

ลำดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายดู่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ไดัรับการดัดเลีอกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลท่ีได้รับ 
การดัดเลือก 

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ฃองสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง
๑๐ จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถบดล้อเหล็ก ย่ีห้อไดนาแพค หมายเลข 

ทะเบียน ถข-๘๑ ลพ ขนาด ๑๒ โวลท์ ๑๕๐ แอมป๋ จำนวน 
๑ ลก (กองพัฒนา)

๑,๕00,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เจริญแสง ราคาที่เสนอ 
๔,๔๐๐ บาท

ร้าน ต.เจริญแสง ราคาที่ตกลง 
๔,๔๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๘๘/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ มิ.ย.๒๔๖๓

๑๑ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เท่ีอใช้ในราชการ 
กองช่าง (กองช่าง)

๕00,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์ ราคา 
ท่ีเสนอ ๙,๔๒๐ บาท

ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์ ราคา 
ท่ีตกลง ๙,๔๒๐ บาท

เสนอราคา 
ตา สุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๘!๙/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๘ มิ.ย.๒๔๖๓

๑๒ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองแผน) ๑ ๙ 0,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์ ราคา 
ท่ีเสนอ ๘,๗๙๔ บาท

ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์ ราคา 
ท่ีตกลง ๘,๗๙๔ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที' ๒๙๐/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิ.ย.๒๔๖๓

๑ ๓ จัดซ้ืออะไหล่รถบรรทุกน้ํา ย่ีห้อมิตชูบีซิ ทะเบียน ๘๓- 
๔๙๐๑ สุพรรณบุรี (กองช่าง)

๒,๔๐๐,๐๐๐' - เฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 
ราคาที'เสนอ ๔,๗๙๙.๔๐ บาท

หจก.สุพรรณอะไหล่ 
แทรกเตอร์ ราคาที่ตกลง 
๔,๗๙๙.๔๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบลังซ็อเลขที ๒๙๑/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิ.ย.๒๔๖๓

๑๙ จัดซ้ือกรองรถขุดไฮดรอลิค จำนวน ๑๐ รายการ 
(กองพัฒนา)

๔๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 
ราคาที่เสนอ ๗๖,๙๔๔.๔๐ บาท

หจก.สุพรรณอะไหล่ 
แทรกเตอร์ ราคาที่ตกลง 
๗๖,๙๔๔.๔๐ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๙๒/๒๔๖๓ 
ลงวันที ๒๓ มิ.ย.๒๔๖๓

๑ ๔ จัดซ้ือน้ํามับเคร่ือง เบอร์ ๔๐ จำนวน ๓ ทัง (กองพัฒนา) ๖ ,00๐ ,๐ 00 - เฉพาะเจาะจง ร้านเพื่มทรัพย์ ราคาที่เสนอ 
๖๓,๔๔๐ บาท

ร้านเพิ่มทรัพย์ ราคาที่ตกลง 
๖๓,๔๙๐ บาท

เสนอราคา 
ตา สุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๙๓/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๓ มิ.ย.๒๔๖๓

๑๖ จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้[นราซการ 
กองกิจการสภา อบจ.

๖๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์ ราคา 
ท่ีเสนอ ๖,๓๑๓ บาท

ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์ ราคา 
ท่ีตกลง ๖,๓๑๓ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๙๔/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ มิ.ย.๒๔๖๓

๑๗ ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ๘ รายการ (สำนักปลัด) ๑๙๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบีญจทรัพย์ ราคาท่ีเสนอ 
๑๖,๖๗๐ บาท

ร้านบีญจทรัพย์ ราคาที่ตกลง 
๑๖,๖๗๐ บาท

เสนอราคา 
ตาสุ ด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๙๔/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ มิ.ย.๒๔๖๓

๑๗ ซ้ือวัสดุและอะไหล่ทางการเกษตร ๗ รายการ (สำนักปลัด) ๑ ๙ 0,000 - เฉพาะเจาะจง ร้านบีญจทรัพย์ ราคาที่เสนอ 
๑๘,๑๔๐ บาท

ร้านบีญจทรัพย์ ราคาที่ตกลง 
๑๘,๑๔๐ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๙๖/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ มิ.ย.๒๔๖๓

/ ๑๙ จ้ดดูอ...



ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายฃี่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคาที่ 

ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลท ี่ได้รับ 
การคัดเลือก 

โดยสรุป

เลขท ีแ่ละวันท ี่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง
๑๙ จัดซื้อทรายหยาบ จำนวน ๑๓ ลบ.ม. ๗,๐๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เคทีพี มอเตอร์ ราคา 

ท่ีเสนอ ๔,๔๒๐ บาท
หจก.เคทีพี มอเตอร์ ราคา 
ท่ีตกลง ๔,๔๒๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๙๗/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๖ มิ.ย.๒๔๖๓

๒๐ จัดซ้ือยางแอสฟ้ลท์ ชนิด Css-® จำนวน ๑๓.๗๐ ดัน ๗ ,000,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออร่า อิมัลช่ัน จำกัด 
ราคาที่เสนอ ๒๖๐,๓๐๐ บาท

บริษัท ออร่า อิมัลช่ัน จำกัด ราคา 
ท่ีตกลง ๒๖๐,๓๐๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๙๘/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๖ ม .ิย.๒๔๖๓

๒๑ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ (สารเคมี 
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา) จำนวน ๓ รายการ เพ่ือใช้ในการ 
ปฏิบัติงานภายในปีงฉวาก)

๑ ,0 0 0 ,0 0 0 เฉพาะเจาะจง บายมาณพ ยงยืน ราคา 
ท ี่เสนอ ๘๒,๐๐๐ บาท

นายมาณพ ยงยืน ราคา 
ท ี่ตกลง ๘๒,๐๐๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ ๒๙Gฬ อ ๔๖๓ 
ลงวันที ่ ๒๙ ม .ิย.๒๔๖๓

1ร1อ จัดซ้ือยางรถยนต์น่ังส่วนบุคคล ย่ีห้ออซี ชู  ุ ทะเบียน บพ- 
๙๙๔๖ สพ,รถยนต์น่ังส่วนกลาง ย่ีห้ออชีชุ  ุ ทะเบียน กง- 
๗๐๔๔สพ ฯ

๒,๔๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.หลักเมืองถาวร ๒๐๐๔ 
จำกัด ราคาท ี่เสนอ ๔๒,๐๐๐ 
บาท

บ.หลักเมืองถาวร ๒๐๐๔ จำกัด 
ราคาท ี่ตกลง ๔๒,๐๐๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ ๒๓๐/๒๔๖๓ 
ลงวันที ่ ๓๐ ม .ิย.๒๔๖๓

๒๓ ซ้ือน้ําด่ืมเพ่ือน่ามาใช้ในรับรองและผ ู้บริหารและในการ 
ประชุมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
(สำนักปลัด)

๔๗๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง โรงงานน้ําด่ืมวรินทร ราคา 
ท ี่เสนอ ๘,๐๐๐ บาท

โรงงานน้ําด่ืมวรินทร ราคา 
ท ี่ตกลง ๘,๐๐๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ํา สุด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ ๒๓๑/๒๔๖๓ 
ลงวันท ี ่ ๓๐ ม .ิย.๒๔๖๓

๒๔ จัดวัสดุสำนักงาน ป้ายพลาสติกต้ังโต๊ะ จำนวน ๖๐ อับ ๑ (SL0 ,0 0 0 - เฉพาะเจาะจง นายวีระพับธุ้ บีญจอานนท์ 
ราคาท ี่เสนอ ๖,๐๐๐ บาท

นายวีระพันธ์ บีญจอานนท์ ราคา 
ท ี่ตกลง ๖,๐๐๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบส่ังซ้ือเลขท่ี ๒๓๒/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ มิ.ย.๒๔๖๓

๒๔ จ้างเหมาบริการแรงงาน (กองพัฒนา) ๓ ,000 ,000 - เฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ์ จันทะวงศ์ ราคา 
ท่ีเสนอ ๓๖,๖๐๐ บาท

นายภาณุพงศ์ จันทะวงศ์ ราคา 
ท่ีตกลง ๓๖,๖๐๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ํา สุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ ๔๗๗/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ มิ.ย.๒๔๖๓

๒๖ จ้างเหมาบริการแรงงาน (กองพัฒนา) ๓ ,000 ,000 - เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร ผลิดง ราคา 
ท่ีเสนอ ๓๖,๖๐๐ บาท

นายนิรันดร ผลิดง ราคา 
ท่ีตกลง ๓๖,๖๐๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ํา สุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ ๔๗๘/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ มิ.ย.๒๔๖๓

ใอ ๗ จ้างเหมาบริการแรงงาน (กองพัฒนา) ๓ ,000 ,000 - เฉพาะเจาะจง นายพีชาติ พ่ืงอ่อน ราคา 
ท่ีเสนอ ๓๖,๖๐๐ บาท

นายพีชาติ พ่ืงอ่อน ราคา 
ท่ี,ตกลง ๓๖,๖๐๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๔๗๙/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ มิ.ย.๒๔๖๓

/ ๒๘ จ้างเหมา...



ลำดับท่ี งานจัดชื้อจัดจ้าง
วงเงินที่จะชื้อ 

หรือจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธชื้อหรือจ้าง
รายขื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและราคาที่ 

ตกลงชื้อหรือจ้าง
เหตุผลท่ีได้รับ 
การดัดเลือก 

โดยสรุป

เลขที่และวันที่จองสัญญา 
หรือข้อตกลงในการช้ือ 

หรือจ้าง
เอ๘ จ้างเหมาบริการแรงงาน (กองพัฒนา) ๓,๐๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง นายประมุข พันธุปาน ราคา 

ท่ีเสนอ ๓๖,๖๐๐ บาท
นายประมุข พันธุปาน ราคา 
ท่ีตกลง ๓๖,๖๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบส์'งจ้างเลขท่ี ๔๘๐/๒๔๖๓ 
ลงวับท่ี ๑ มิ.ย.๒๔๖๓

๒๙ จ้างเหมาบริการแรงงาบ (กองพัฒนา) ๓,๐๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ส.อังค์วรา นาคทิม ราคา 
ท่ีเสนอ ๓๖,๖๐๐ บาท

น.ส.อังค์วรา นาคทิม ราคา 
ท่ีตกลง ๓๖,๖๐๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๔๘๑/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ มิ.ย.๒๔๖๓

๓๐ จ้างซ่อมรถยนต์'น่ังส่วนบุคดล ย่ีห้อฟอร์ด ทะเบียน 
กค-๑๒๒๓ สพ (กองซ่าง)

๑,๔๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสดใสแอร์ ราคาที่เสนอ 
๙,๔๔๐ บาท

ร้านสดใสแอร์ ราคาที่ตกลง 
๙,๔๔๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๔๘๒/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ มิ.ย.๒๔๖๓

๓๑ จ้างซ่อมรถเกล่ียดิน ย่ีห้อแคตเตอร์ฟิลล่า ทะเบียน ตค- 
๑๗๐๗ สพ (กองซ่าง)

๒,๐๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านสดใสแอร์ ราคาที่เสนอ 
๒๓,๙๔๐ บาท

ร้านสดใสแอร์ ราคาท่ีเสนอ 
๒๓,๙๔๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

. ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๘๓/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ มิ.ย.๒๔๖๓

๓๒ จ้างซ่อมรถขุดไอดรอลืค ย่ีห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค- 
๑๔๐๗ ลพ จำนวน ๓ รายการ (กองพัฒนา)

<£๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีพี ราคาที่เสนอ 
๗,๔๐๐ บาท

ร้านเอสพีพี ราคาที่ตกลง 
๗,๔๐๐ บาท

เสนอราคา 
ต์าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๘๔/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ มิ.ย.๒๔๖๓

๓๓ จ้างซ่อมเรือพอนทูน (โบีะ) หมายเลขทะเบียน ๐๓๓-๔๘- 
๐๐๐๔ จำนวน ๔ รายการ (กองพัฒนา)

๔๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีพี ราคาที่เสนอ 
๑๓,๖๐๐ บาท

ร้านเอสฟ้พี ราคาที่ตกลง 
๑๓,๖๐๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๘๔/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ มิ.ย.๒๔๖๓

๓๔ จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ย่ีห้อฮิโน่ หมายเลข 
ทะเบียน ๘๓-๗๘๑๖ ลพ จำนวน ๗ รายการ (กองพัฒนา)

๕00,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีพี ราคาท่ีเสนอ 
๘,๖๐๐ บาท

ร้านเอสพีพี ราคาที่ตกลง 
๘,๖๐๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๘๖/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ มิ.ย.๒๔๖๓

๓๔ จ้างซ่อมเรือกำจัดผักตบชวา หมายเลขทะเบียน ๐๒๗-๖๒- 
๐๐๒๘ จำนวน ๑๐ รายการ (กองพัฒนา)

<£๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอลพีพี ราคาที่เสนอ 
๒๖,๗๖๐ 'บาท

ร้านเอสพีพี ราคาที่ตกลง 
๒๖,๗๖๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๔๘๗/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑ มิ.ย.๒๔๖๓

๓๖ จ้างซ่อมรถเครน ย่ีห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๓๑๑๔ 
ลพ จำนวน ๗ รายการ (กองพัฒนา)

๒,๗๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอ็น.การโยธา ราคา 
ท่ีเสนอ ๖,๓๐๔.๔๔ บาท

หจก.เคเอ็น.การโยธา ราคา 
ท่ีตกลง ๖,๓๐๔.๔๔ บาท

เสนอราคา 
ต์าสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ ๔๘๘/๒๔๖๓ 
ลงวับท่ี ๑ มิ.ย.๒๔๖๓

/ ๓๗ จ้างตกแต่ง...



-๔-

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายซื่อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลท่ีได้รับ 
การดัดเลือก 

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใบการซื้อ 

หรือจ้าง
๓๗ จ้างตกแต่งสถานท่ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองใน 

โอกาสวันเฉลิมํพระชนมพรรษาๆ
๔๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านด้ายสิรีฟลาวเวอร์ ราคา 

ท่ีเสนอ ๘,๔๐๐ บาท
ร้านด้ายสิรีฟลาวเวอร์ ราคา 
ท่ีตกลง ๘,๔๐๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ ๔๘๙/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒ มิ.ย.๒๔๖๓

๓๘ จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๔ รายการ เท่ีอใช้ในราชการ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบี ทู เจ ราคาท่ีเสนอ 
๙,๔๐๐ บาท

ร้านบี ทู เจ ราคาที่ตกลง 
๙,๔๐๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ ๔๙๐/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๔ มิ.ย.๒๔๖๓

๓๙ จัดจ้างซ่อมรถขุดไอดรอสิค ย่ีห้อ'โคมัสลุ หมายเลขทะเปียบ 
ตค-๑๓๔๔ สพ จำนวน ๗ รายการ (กองพัฒนา)

๒๗๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสดใสแอร์ ราคาท่ีเสนอ 
๒๑,๙๐๐ บาท

ร้านสดใสแอร์ ราคาที่ตกลง 
๒๑,๙๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ ๔๙๑/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๑ มิ.ย.๒๔๖๓

๔๐ จัดจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ย่ีห้ออีชูซุ หมายเลขทะเบียน 
๘๔-๑๔๑๖ สพ จำนวน ๑๐ รายการ

๔๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.อีซูชุอ้ึงง่วนไตสุพรรณ จำกัด 
ราคาที่เสนอ ๔,๗๖๑.๔๐ บาท

บ.อีซูชุอ้ึงง่วนไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาที่ตกลง ๔,๗๖๑.๔๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๔๙๒/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๑ มิ.ย.๒๔๖๓

<SJร) จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคล ๖ ล้อ ย่ีห้ออีซูซุ หมายเลข 
ทะเบียน ๘๔-๐๙๖๑ สพ จำนวน ๔ รายการ

(100 ,000 _ เฉพาะเจาะจง ร้านสดใสแอร์ ราคาท่ีเสนอ 
๑๑,๐๐๐ บาท

ร้านสดใสแอร์ ราคาที่ตกลง 
๑๑,๐๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ ๔๙๓/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๑ มิ.ย.๒๔๖๓

๔๒ จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปีด CCTV 
บริเวณส่ีแยกไฟแดงดอนยาว อ.สามขุก จ.สุพรรณบุรี

๖,๔๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.ซีพี เทเลคอม จำกัด ราคา 
ท่ีเสนอ ๓๗,๐๔๐ บาท

บ.ซีพี เทเลคอม จำกัด ราคา 
ท่ีตกลง ๓๗,๐๔๐ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ ๔๙๔/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ มิ.ย.๒๔๖๓

๔๓ จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ่เลเซอร์ OKI ร๔๑adn ๔๑๖-๔๖- 
๐๓๑๗ (กองการเจ้าหน้าที่)

๑๐๐,๐00 - เฉพาะเจาะจง บ.เสรีไอท่ีเซ็นเตอร์ จำกัด 
ราคาที่เสนอ ๔,๘๙๐ บาท

บ.เสรีไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด 
ราคาที่ตกลง ๔,๘๙๐ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบส่ังจ้างเลขที่ ๔๙๔/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๔ มิ.ย.๒๔๖๓

๔๔ จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะ ๖ ล้อ ย่ีห้ออีซูซุ หมายเลข 
ทะเบียน ๘๓-๔๐๑๔ สพ จำนวน ๑๓ รายการ (กองพัฒนา)

๔๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอ็น.การโยธา ราคา 
ท่ีเสนอ ๔๘,๒๔๔.®๖ บาท

หจก.เคเอ็น.การโยธา ราคา 
ท่ีตกลง ๔๘,๒๔๔.๑๖ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๙๖/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๖ มิ.ย.๒๔๖๓

๔๔ จ้างซ่อมรถยนต์น่ังส่วนบุคคล ย่ีห้ออ็ซูชุ ทะเบียน กง-๒๐๔๗ 
สพ (กองซ่าง)

๑,๔๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.อีซูขุอ้ึงง่วนไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาที่เสนอ ๑,๘๒๗.๔๖ บาท

บ.อีซูขุอ้ึงง่วนไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาที่ตกลง ๑,๘๒๗.๔๖ บาท

เสนอราคา 
ต่ําสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๙๗/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๖ มิ.ย.๒๔๖๓

/ ๔๖ จ้างซ่อม...



-๖-

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธ ีซื้อหรือจ้าง
รายซื้อผู้เสนอราคา 

และราคาท ีเ่สนอ
ผู้ที่ได้รับการดัดเลือกและ 
ราคาท ีต่กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลทีไ่ด้รับ 
การดัดเลือก 

โดยสรุป

เลขท ีแ่ละวันท ีข่องสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง
๔๖ จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิค ย่ีห้อ'โคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค- 

๑๓๔๖ ลพ จำนวน ๔ รายการ (กองพัฒนา)
๑,๕ 0๐,000 - เอพาะเจาะจง ร้านเอสพิพิ ราคาท่ีเสนอ 

๑๑,๘๖๐ บาท
ร้านเอสพีพิ ราคาที่ตกลง 
๑๑,๘๖๐ บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๔๙๘/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ มิ.ย.๒๔๖๓

๔๗ จ้างซ่อมรถปิคอัพ ๔ ประตู ย่ีห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 
กค-๑๖๔๑ ลพ จำนวน ๑๘ รายการ (กองพัฒนา)

๒,๗๐๐,๐๐๐ เอพาะเจาะจง บ.อีซูซุอ้ึงง่วนไตสุพรรณ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ ๑๖,๐๖๔.๑๒ 
บาท

บ.อีซูซุอ้ึงง่วนไตํสุพรรณ จำกัด 
ราคาทีตกลง ๑๖,๐๖๔.๑๒ 
บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๔๙๙/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๗ มิ.ย.๒๔๖๓

๕ จ้างเหมาเคล่ือนย้ายครุภัณฑ์และอุปกรณ์กล้อง (CCTV) 
ท่ีกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

๘๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พี.ซี.เทเลคอม จำกัด ราคา 
ท ี่เสนอ ๘๘,๐๐๐ บาท

บ.พี.ซี.เทเลคอม จำกัด ราคา 
ท ีต่กลง ๘๘,๐๐๐ บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๐๐/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย.๒๔๖๓

๔๙ จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิค ย่ีห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค- 
๑๔๐๗ สพ จำนวน ๑๑ รายการ (กองพัฒนา)

๑,๔๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอ็น.การโยธา ราคา 
ท ีเ่สนอ ๗๑,๒๙๔.๑๐ บาท

หจก.เคเอ็น.การโยธา ราคา 
ท ีต่กลง ๗๑,๒๙๔.๑๐ บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๐๑/๒๔๖๓ 
ลงวับที่ ๒๒ มิ.ย.๒๔๖๓

๔๐ จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ OKI ๔๑๑d ท ๔๑๖-๔๖-๐๔๓๔ 
(กองพัสดุ)

๒๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.เสรีไอที เซ็นเตอร์ ราคา 
ท ีเ่สนอ ๔,๘๙๐ บาท

บ.เสรีไอที เซ็นเตอร์ ราคา 
ท ีต่กลง ๔,๘๙๐ บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๐๒/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย.๒๔๖๓

๕© จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ Brother แแ-๑๒๑๐พ จำนวน 
๓ เคร่ือง (กองช่าง)

๑๕๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.เสรีไอที เซ็นเตอร์ ราคา 
ท ี่เสนอ ๔,๓๗๐ บาท

บ.เสรีไอที เซ็นเตอร์ ราคา 
ท ีต่กลง ๔,๓๗๐ บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๖๐๓/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๒ มิ.ย.๒๔๖๓

๔๒ จ้างซ่อมรถบดล้อยาง ย่ีห้อไดนาแพค ทะเบียน ถข-๗๒ สพ 
(กองข่าง)

๒,๐๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอ็น.การโยธา ราคา 
ท่ีเสนอ ๙๖,๐๓๗.๘๔ บาท

หจก.เคเอ็น.การโยธา ราคา 
ท่ีตกลง ๙๖,๐๓๗.๘๔ บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๖๐๔/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๓ มิ.ย.๒๔๖๓

๔๓ จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ๖ ล้อ ย่ีห้ออีซูชุ ทะเบียน 
๔๐-๐๑๘๙ ลพ (กองช่าง)

๑,๔๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.อ็ดูขุอ้ึงง่วนไต'สุพรรณ จำกัด 
ราคาท่ีเสนอ ๔,๔๐๐.๔๒ บาท

บ.อีซูซุอ้ึงง่วนไตสุพรรณ จำกัด 
ราคาที่ตกลง ๔,๔๐๐.๔๒ บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๖๐๔/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๖ มิ.ย.๒๔๖๓

๔๔ จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ํา ย่ีห้อมิตซูบิขิ หมายเลขทะเบียน 
๘๒-๔๖๓๘ สพ จำนวน ๑๗ รายการ (กองพัฒนา)

๒,๗๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอ็น.การโยธา ราคา 
ท่ีเสนอ ๒๗,๓๔๙.๒๐ บาท

หจก.เคเอ็น.การโยธา ราคา 
ท่ีตกลง ๒๗,๓๔๙.๒๐ บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี ๖๐๖/๒๔๖๓ 
ลงวับท่ี ๒๙ มิ.ย.๒๔๖๓

/๕๕ จ้างซ่อม..



ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายซื้อผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ใด้รับการดัดเลือกและราคาที่ 

ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลท่ีได้รับ 
การดัดเลือก 

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง
๔๔ จ้างซ่อมรถยนต์น่ังส่วนบุคคล ย่ีห้ออีซูซุ ทะฌียน บพ- 

๙๙๔๖ สพ (กองช่าง)
๑,๔๐๐,๐๐๐ - เอพาะเจาะจง ร้านสดใสแอร์ ราคาท่ีเสนอ 

๒๗,๗๐0 บาท
ร้านสดใสแอร์ ราคาที่ตกลง 
๒๗,๗๐๐ บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบลังจ้างเลขที่ ๖๐๗/๒๔๖๓ 
ลงวันที๒๙ มิ.ย.๒๔๖๓

๕๖ จ้างซ่อมรถยนต์น่ังส่วนบุคคล ไม่เกิน ๗ ท่ีน่ัง ย่ีห้อเชฟโรเลท 
ทะเบียน กธ-๒๒๘ สพ (กองช่าง)

๑,๔๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พรรัตน์ (๑๙๙๑) สุพรรณบุรี 
จำกัด ราคาที่เสนอ ๔,๖๘๔.๔๖ 
บาท

บ.พรรัตน์ (๑๙๙๑) สุพรรณบุรี 
จำกัด ราคาที่ตกลง ๔,๖๘๔.๔๖ 
บาท

เสนอราคาต่ําสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ ๖๐๘/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๙ มิ.ย.๒๔๖๓

(£๗ จัดซ้ือเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน้ํา ระบบ?ลเลอร์ ขนาดไม่น้อย 
กว่า ๑๔๐ ดัน พร้อมติดต้ัง จำนวน ๑ เคร่ือง เพ่ือใช้ไน 
สถานแสดงพันธุสัตว์น้ําบีงฉวากๆ

๖,๐๐๐,๐๐๐ E-bidding บ.เทิเร์สคอม เอ็นจิเนียร่ืง จำกัด 
ราคาที่เสนอ ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท

บ.เพิร์สคอม เอ็นจิเบียร่ืง จำกัด 
ราคาที่ตกลง ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท

เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซ้ือเลขท่ี ๒๖/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ มิ.ย.๒๔๖๓

๔๘ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในภารกิจ 
ของกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สุพรรณบุรี

๒๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เสรี ไอที เซื้นเตอร์ จำกัด ราคา 
ท่ีเสนอ ๑๐๔,๔๑๔ บาท

บ.เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด ราคา 
ท่ีตกลง ๑๐๔,๔๑๔ บาท

เสนอราคาต้ัาสุด สัญญาซ้ือเลขท่ี ๒๗/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๐ มิ.ย.๒๔๖๓

๔๙ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ เพ่ือใช้สำหรับ 
หน้าห้องนายกอบจ. (สำนักปลัด)

๖๗๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด ราคา 
ท่ีเสนอ ๑๐๒,๓๔๐ บาท

บ.เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด ราคา 
ท่ีตกลง ๑๐๒,๓๔๐ บาท

เสนอราคาต่ําสุด สัญญาซ้ือเลขท่ี ๒๘/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๖ มิ.ย.๒๔๖๓

๖๐ จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคาร ๓ จำนวน ๑๐ 
รายการ ภายในสภานแสดงพันธุสัตว์น้ําบีงฉวาก

๑๑,๗๔๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งวาบีซ แอสโซซิเอท ราคา 
ท่ีเสนอ ๓๓๖,๗๒๙ บาท

บ.รุ่งวานิช แอสโซซิเอท ราคา 
ท่ีตกลง ๓๓๖,๗๒๙ บาท

เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ ๗๙/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒ มิ.ย.๒๔๖๓

๖๑ จ้างปรับปรุงหลังคาลานแสดงโชว์คนเล่นกับจระเข้บริเวณบ่อ 
จระเข้ (บีงฉวาก) ภายในสถานแสดงพันธุสัตว์น้ําบีงฉวากๆ

๖๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีลาภเจริญ ราคาท่ีเสนอ 
๔๙๔,๗๐๐ บาท

หจก.ทวีลาภเจริญ ราคาที่ตกลง 
๔๙๔,๗๐๐ บาท

เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ ๘๐/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๔ มิ.ย.๒๔๖๓

๖๒ จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic concrete) สายบ้านโพธนฤมิตร-บ้านหนอง 
ใหญ่ หมู่ ๔ ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ -  ต.วังลึก อ.สามชุก 
จ.สุพรรณบุรี

๒,๐๓๙,๐๐๐ E-bidding บ.ไชยอนันต์เพาเวอร์ จำกัด 
ราคาที่เสนอ ๑,๗๒๗,๙๐๐ บาท

บ.ไชยอนันต์เพาเวอร์ จำกัด 
ราคาที่ตกลง ๑,๗๒๗,๙๐๐ บาท

เสนอราคาต้ัาสุด สัญญาจ้างเลขที่ ๘๑/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๔ มิ.ย.๒๔๖๓

/ ๖๔.จ้างทำงาน...



ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
รายขื่อผู้เลนอราคา 

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ใด้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลท่ีใด้รัน 
การคัดเลือก 

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ฃองสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง
๖๓ จ้างทำงานดิกษาวิจัยและประเมินผลนโยบายบริหารจัดการ 

บ้ําในระบบ SGB ธนาคารน้ําใต้ดินแบบพอเพียง 
Sufficiency Groundwater Bank) กับการแก้ปัญหาน้ํา 
ท่วมขังและภัยแล้งของจังหวัดสุพรรณบุรี ๑๐ อำ๓ อ

๔๗๑,๘๗๐ เฉพาะเจาะจง ผศ.ดร.ส้มฤทธ้ี ยศสมคักด 
ราคาที่เสนอ ๔๗®,๘๗๐ บาท

ผศ.ดร.สัมฤทธ้ี ยศสมคักด 
ราคาที่ตกลง ๔๗๑,๘๗๐ บาท

เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ ๘๒/ ๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๘ มิ.ย.๒๔๖๓

๖๔ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้อง'นาด้านล่างอัฒจันทร์ และประตูร้ัว 
สนามกีฬาดอนเจดีย์ เพ่ือให้พร้อมใช้และอำนวยความ 
สะดวกสำหรับผู้มาใช้บริการา

๔๔๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายวรัญณู แก้วโต ราคา 
ท่ีเสนอ ๓๔๐,๐๐๐ บาท

นายวรัญณู แก้วโต ราคา 
ท่ีตกลง ๓๔๐,๐๐๐ บาท

เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ ๘๓/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๑๑ มิ.ย.๒๔๖๓

๖๔ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต (AC) โดย 
ปรับปรุงพ้ืนทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ํายาโพลีเมอร์ 
หมู่ท่ี ๔ บ้านปึงคา อ.บางปลาม้า -  ต.บ้านช้าง อ.สองพีน้อง 
จ.สุพรรณบุรี

๓,๐๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.คซสารทรายทอง ราคา 
ท่ีเสนอ ๒,๗๔๐,๐๐๐ บาท

บ.คซสารทรายทอง ราคา 
ทีตกลง ๒,๗๔๐,๐๐๐ บาท

เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ ๘๔/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๔ มิ.ย.๒๔๖๓

๖๖ โครงการก่อสร้างขยายถนนดินลูกรัง พร้อมลงหินคลุก 
บริเวณรอบเขาใหญ่ หมู่ท่ี ๗ บ้านท่าม่วง ต.เขาพระ 
และหมู่ท่ี ๔ ต.เดิมบาง อ.เดิมบาง จ.สุพรรณบุรี

๓,๐๐๐,๐๐๐ E-bidding หจก.ดับเบิ้ลเอสโยธา ราคา 
ท่ีเสนอ ๑,๒๘๖,๖๗๗.๘๑ บาท

หจก.คับเบิ้ลเอลโยธา ราคา 
ท่ีตกลง ๑,๒๘๖,๖๗๗.๘๑ 
บาท

เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ ๘๕/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๒๙ มิ.ย.๒๔๖๓

๖๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟ้ลท์ติก 
คอนกรีต (โดยวิธี Pavem ent) เท -  Place Recycling) 
สายบ้านท่าตลาด-บ้านตะลุ่ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 
(กองพัฒนาขบบท)

๒,๖๗๒,๐๐๐ E-bidding บ.เกษตรทองก่อสร้าง จำกัด 
ราคาทเสนอ ๑,๖๐๑,๐๐๐ 
บาท

บ.เกษตรทองก่อสร้าง จำกัด 
ราคาทตกลง ๑,๖๐๑,๐๐๐ 
บาท

เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ ๘๖/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ มิ.ย.๒๔๖๓

๖๘ โครงการปรับปรุงคันก้ันน้ําโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี ๒ ต.บางใหญ่ เช่ือมต่อตำบลวัดดาว อ.บางปลาม้า 
จ.สุพรรณบุรี (ช่วงท่ี ๒)

๑,๖๐๐,๐๐๐ E-bidding หจก.เคทีพีมอเตอร์ ราคา 
ท่ีเสนอ ๙๙๙,๙๙๙ บาท

หจก.เคทีพีมอเตอร์ ราคา 
ท่ีตกลง ๙๙๙,๙๙๙ บาท

เสนอราคาต่ําสุด สัญญาจ้างเลขที่ ๘๗/๒๔๖๓ 
ลงวันท่ี ๓๐ มิ.ย.๒๔๖๓


