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เรือง ส่งแบบรายงาน สฃร.๑
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ)

พร้อมนี้ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขอส่งรายงานตามแบบ 
สฃร. ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด เรียนมาเพ่ือโปรดให้เจ้าหน้าท่ีลงเว็บไซด์ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ

(นางสาวสลิลรัตน์ ชุมทอง)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน



แบบ สขร.๑สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๙๖๓ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับที่ งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง
วงเง ินท ี่จะซ ื้อ 

หร ือจ ้าง (บาท) ราคากลาง ว ิธ ึซ ื้อหร ือจ ้าง
รายซ ี่อผ ู้เสนอราคา 

และราคาท ี่เสนอ
ผ ู้ท ี่ได ้ร ับการค ัดเล ือกและราคา 

ท ี่ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง
เหตุผลที่ไดัร ับ 
การค ัดเล ือก 

โดยสรุป

เลขท ี่และว ับท ี่ของส ัญ ญ า 
หรือข้อตกลงในการซ ื้อ 

หร ือจ ้าง
๑ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๗ รายการ ของบึงอวาก ๑ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบ ุญกาญจน่ ราคาที่เสนอ 

๘ ๑1๑๓๘.๑๐ บาท
ร้านบ ุญกาญจน่ ราคาที่ตกลง 
๘ ๑1๑๓๘.๑๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๓๔/๒๙๖๓ 
ลงวับที่ ๔ ส.ค.๒๙๖๓

๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเสียงสวรรค์สุพรรณบุรีสู่เมือง 
ดนตรีโลก

๒ ,๐๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพรซัยบุ๊คเซ ็นเตอร์ ราคา 
ที่เสนอ ๙ 1๐ ๐ ๐  บาท

ร้านพรซัยบุ๊คเซ ็นเตอร์ ราคา 
ที่ตกลง ๙ 1๐ ๐ ๐  บาท

เสนอราคา 
ตํ่าลุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๓๙/๒๙๖๓ 
ลงวันที่ ๔ ล.ค.๒๙๖๓

๓ จัดซื้อนํ้าดื่มชนิดแก้วพร้อมนํ้าแข็งโครงการเสียงสวรรค์ 
สุพรรณบุรีสู่เมืองดนตรีโลก

๒ ,๐๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.ณ ัฎฐ์ชณาดา สุขสืรีธนา 
เจร ีญ ราคาที่เสนอ ๙ 1๐ ๐ ๐  บาท

น.ส.ณ์ฎฐ์ซณาดา สุขศรีธนา 
เจริญ ราคาที่ตกลง ๙ 1๐ ๐ ๐  บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๓๖/๒๙๖๓ 
ลงวันที่ ๔ ล.ค.๒๙๖๓

๔ จัดซื้อรงพร้อมสายรัดเพื่อใช้ในงานการตกแต่งสถานที่ เนื่อง 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตตึ๋ 
๑๒ ส.ค.๒<£๖๓

๒ ๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านบ ีญจทรัพย์ ราคาที่เสนอ 
๑ ๐ 1๓๐๐ บาท

ร้านบ ีญจทรัพย์ ราคาที่ตกลง 
๑ ๐ 1๓ ๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๓๗/๒๙๖๓ 
ลงวันที่ ๔ ส.ค.๒๙๖๓

๙ จัดซื้อวัสดุอะโหล่เพ ื่อเปลี่ยนใส่รถบดล้อเหล็ก หมายเลข 
ทะเบ ียน ถข-๘๑ สพ จำนวน ๒ รายการ

๙ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 
ราคาที่เสนอ ๑ ๐ 1๑ ๑ ๑ .๙ ๐  บาท

หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 
ราคาที่ตกลง ๑ ๐ 1๑ ๑ ๑ .๙ ๐  บาท

เสนอราคา 
ตาสุต

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๓๘/๒๙๖๓ 
ลงวันที่ ๙  ส.ค.๒๙๖๓

๖ จัดซื้อเครองอ่านบัตรประชาชน จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อใช้ใน 
ภารกิจของกองการเจ้าหน ้าท ี่ อบจ.

๒ ๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำก ัด ราคา 
ที่เสนอ ๑ 1๖ ๙ ๙  บาท

บ.เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำก ัด ราคา 
ที่ตกลง ๑ 1๖ ๙ ๙  บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๓๙/๒๙๖๓ 
ลงวันที่ ๖  ส.ค.๒๙๖๓

๗ จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ เพื่อเปลี่ยนใส่รถ ยี่ห ้อฮเน ่ 
หมายเลขท ะเบ ียน ๘๓ ๕ ๖ ๙ ๘ ส พ จ ำน ว น ๒ ลูก 
(กองพัฒนา)

๙ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เจรีญแสง ราคาที่เสนอ 
๙ 1๖ ๐ ๐  บาท

ร้าน ต.เจริญแสง ราคาที่ตกลง 
๙ 1๖ ๐ ๐  บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๔๐/๒๙๖๓ 
ลงวับที่ ๗ ส.ค.๒๙๖๓

๘ จัดซื้ออะไหล่รถเกลี่ยตน ยี่ห ้อแคตเตอร์ทิ๒ล่า ทะเบียน 
ตค-๔๐๑ ลพ (กองช่าง)

๒1๙ ๐ ๐ 1๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 
ราคาที่เสนอ ๖ ,๙ ๙ ๙  บาท

หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 
ราคาที่ตกลง ๖ 1๙ ๙ ๙  บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๔๑/๒๙๖๓ 
ลงวันที่ ๑ ๑  ล.ค.๒๙๖๓

๙ จัดซื้ออะไหล่รถเกลี่ยด็น ยี่ห ้อแคตเตอร์ฟ ิลล่า ทะเบียน 
ตค-๓๖๙๓ สพ (กองช่าง)

๒1๙ ๐ ๐ 1๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 
ราคาที่เสนอ ๔1๐๔๔.๖๐ บาท

หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 
ราคาที่เสนอ ๔,๐๔๔.๖๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๔๒/๒๙๖๓ 
ลงวันที่ ๑ ๑  ล.ค.๒๙๖๓



ลำดับที่ งาบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง
วงเง ินท ี่จะซ ื้อ 

หร ือจ ้าง (บาท) ราคากลาง ว ิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง
รายซ ื้อผ ู้เสนอราคา 

และราคาท ี่เสนอ
ผู้ท ี่ได ้ร ับการด ัดเล ือกและราคาท ี่ 

ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง
เหตุผลที่ 
ด ัดเล ือก 
โดยสรุป

เลขท ี่และว ับท ี่ของส ัญ ญ า 
หรือข ้อตกลงในการซ ื้อ 

หร ือจ ้าง
๑๐ จัดซื้ออะไหล่รถเกลี่ยดิน ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบ ืยน ตข-๒๓๓๙ 

ลพ (กองข่าง)
๒,๕๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 

ราคาที่เสนอ ๖,๔๒๐ บาท
หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 
ราคาที่เสนอ ๖,๔๒๐ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๔๓/๒๕๖๓ 
ลงวับที่ ๑ ๑  ส.ค.๒๕๖๓

๑๑ จัดซื้อน ํ้ายาหล่อเย็น ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑ ๐  ถัง 
(กองข่าง)

๑ ,๕ ๐ ๐,๐๐ ๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 
ราคาท ี่เสนอ ๒๗,๘๒๐ บาท

หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 
ราคาที่เสนอ ๒๗,๘๒๐ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๔๔/๒๕๖๓ 
ลงวับที่ ๑ ๑  ส.ค.๒๕๖๓

๑๒ จัดซื้อวัสดุลำนักงาน จำนวน ๑ ๑  รายการ ๑๕ ๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพรขัยบ ุ้คเซ ็นเตอร์ ราคา 
ที่เสนอ ๑๑,๒๙๘ บาท

ร้านพรขัยบ ุ้คเซ ็นเตอร์ ราคา 
ที่ตกลง ๑๑,๒๙๘ บาท

เสนอราคา 
on สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๔๕/๒๕๖๓ 
ลงวันที ๑๓ ส.ค.๒๕๖๓

๑๓ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ ๓ ๐ ๐,๐ ๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำก ัด 
ราคาท ี่เสนอ ๙๘,๕๔๕ บาท

บ.เสรี ไอที เซ ็นเตอร์ จำก ัด ราคา 
ที่ตกลง ๙๘,๕๔๕ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๔๖/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๑๔ ล.ค.๒๕๖๓

๑๔ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ใบ 
ราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๕๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.เสรี ไอที เซ ็น ตอร ์ จำก ัด 
ราคาที่เสนอ ๑๑๒,๕๑๐ บาท

บ.เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำก ัด ราคา 
ที่ตกลง ๑๑๒,๕๑๐ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ 
ลงวันที ๑๗ ส.ค.๒๕๖๓

๑๕ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำหรับใช้ในการเตรียมการรับเสด็จ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราขกัญญาสิริวัฒนาพรรณวด็ 
วับที่ ๒๑ ส.ค.๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ (กองข่าง)

๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านขุปเปอร์การไฟฟ้า ราคา 
ที่เสนอ ๖๙,๔๗๕.๑๐ บาท

ร้านชุปเปอร์การไฟฟ้า ราคา 
ที่ตกลง ๖๙,๔๗๕.๑๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๔๘/๒๕๖๓ 
ลงวับที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๖๓

๑๖ จัดซื้อเส้นบุ้งกี้ตักดินรถขุดไฮดรอลิค จำนวน ๕๐ ขุด ๑ ,๕ ๐ ๐,๐๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 
ราคาท ี่เลบอ ๔๘,๑๕๐ บาท

หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 
ราคาท ี่ตกลง ๔๘,๑๕๐ บาท

เสนอราคา 
on สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๔๙/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๖๓

๑๗ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในการเตรียมการรับเสด็จ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราขกัญญา สิร ิวัฒนาพรรณวดี 
วับที่ ๒๑ ส.ค.๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ รายการ (กองข่าง)

๗ ๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านขุมทรัพย์ค ้าไม้ ราคา 
ที่เสนอ ๓๑,๙๙๕ บาท

ร้านขุมทรัพย์ค ้าไม้ ราคา 
ที่ตกลง ๓๑,๙๙๕  บาท

เสนอราคา 
on สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๕๐/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๑ ๙  ส.ค.๒๕๖๓

๑๘ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประกอบการฉกอบรมโครงการ 
ฉกอบรมเชิงปฎินัติการๆ วันที่ ๒๑ -  ๒๒ ส.ค.๒๕๖๓ 
(กองการเจ้าหน้าท ี่)

๒ ,๔๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน โม มนต์ ไม้ ราคา 
ที่เสนอ ๑๔,๓๓๕ บาท

ร้าน โม มนต์ ไม้ ราคา 
ที่ตกลง ๑๔,๓๓๕ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๕๑/๒๕๖๓ 
ลงวับที่ ๑ ๙  ส.ค.๒๕๖๓

/ ๑ ๙  จัดซอ...



ลำดับที่ งานจัดซ ื้อจ ัดจ ้าง
วงเง ินท ี่จะซ ื้อ 

หร ือจ ้าง (บาท) ราคากลาง ว ิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง
รายข ื่อผ ู้เสน อราคา 

และราคาท ี่เสนอ
ผ ู้ท ี่ได ัร ับการค ัดเล ีอกและราคาท ี่ 

ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง
เหตุผลที่ 
ค ัดเล ือก 
โดยสรุป

เลขท ี่และว ันท ี่ของส ัญ ญ าหร ือ 
ข ้อตกลงใบการซ ื้อ 

หร ือจ ้าง
๑๙ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ ของบีงฉวากๆ ๒ ๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร ้านพรช ัยบ ุ๊คเข ็นเตอร์ ราคา 

ที่เสนอ ๓๕,๙๖๑ บาท
ร้านพรชัยบ ุ๊คเข ็นเตอร์ ราคา 
ที่ตกลง ๓๕,๙๖๑ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๕๒/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๖๓

๒๐ จัดซื้อวัสดุงาบบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ ๓ ๐ ๐,๐ ๐๐ เฉพาะเจาะจง ร ้านบ ีญจทรัพย ์ ราคาที่เสนอ 
๕๑,๒๖๕ บาท

ร้านบ ีญจทรัพย ์ ราคาที่ตกลง 
๕๑,๒๖๕ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๕๓/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๖๓

๒๑ จัดซื้ออะไหล่รถเกลี่ยติน ยี่ห ้อแคตเรอร์ฟ ิลล่า ทะเบ ียน ตค- 
๑๗๐๗ ลพ (กองช่าง)

๒ ,๕๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 
ราคาท ี่เสนอ ๘,๓๒๔.๖๐ บาท

หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 
ราคาท ี่ตกลง ๘,๓๒๔.๖๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๕๔/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๖๓

๒๒ จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลที ๗๕ แอมบ้ เพื่อเปลี่ยนใส่ 
รถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อมืตซูบิซิ หมายเลขทะเบ ียน 
๘๓-๔๘๐๔ ลพ

๕ ๐ ๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เจริญแสง ราคาที่เสนอ 
๕ ,๖๐๐ บาท

ร้าน ต.เจริญแสง ราคาที่ตกลง 
๕ ,๖๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๕๕/๒๕๖๓ 
ลงวับที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๖๓

๒๓ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำบวบ ๓ รายการ เพื่อใช้ในการ 
ปฎับ้ติงานของบีงฉวากๆ

๑ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง บ.อวาเนติค ไลท์ตง แอนติอีควิป 
เม ้นท์ จำก ัด ราคาที่เสนอ 
๙๘,๗๖๑ บาท

บ.อวาเนติค ไลท้ติ้ง แอนติอ็ควิป 
เม้นที จำก ัด ราคาที่ตกลง 
๙๘,๗๖๑ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๕๖/๒๕๖๓ 
ลงวับที่ ๒๔ ส.ค.๒๕๖๓

๒๔ จัดซื้อยางเพื่อเปลี่ยนใล่รถบีคอัพ ยี่ห ้ออีขูชุ หมายเลข 
ทะเบ ียน กง-๗๐๕๖ ลพ จำนวน ๔ เส้น (กองพ ัฒนา)

๑ ,๕ ๐ ๐,๐๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง บ.หลักเมองถาวร ๒๐๐๔ จำกัด 
ราคาท ี่เสนอ ๑๓ ,๐ ๐๐ บาท

บ.หลักเม ืองถาวร ๒๐๐๔ จำกัด 
ราคาท ี่ตกลง ๑๓ ,๐ ๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๕๗/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๔ ล.ค.๒๕๖๓

๒๕ จัดซื้อยางเพื่อนำมาเปลี่ยนใส่รถโดยลารล่วนบุคคล 
ยี่ห้ออีโน่ หมายเลขทะเบ ียน ๔ ๐-๐๑๙๖ ลพ จำบวบ ๓ 
รายการ (กองพัฒนา)

๕ ๐ ๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นซี ไทร์ เข ็นเตอร์ จำกัด 
ราคาท ี่เสนอ ๓ ๙ ,๐ ๐ ๐  บาท

บ.ทีเอ ็นซี ไทร์ เข ็นเตอร์ จำกัด 
ราคาท ี่ตกลง ๓ ๙,๐ ๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๕๘/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๕๖๓

๒๖ จัดซื้อยางเพื่อเปลี่ยนใส่รถบรรทุกเทท้ายยี่ห ้อมืตจูบ ีข 
หมายเลขทะเบ ียน ๘๓-๔๘๐๔ ลพ. (กองพัฒนา)

๕ ๐ ๐,๐ ๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.หลักเม ืองถาวร ๒๐๐๔ จำกัด 
ราคาท ี่เสนอ ๕๔,๘๐๐ บาท

บ.หลักเม ืองถาวร ๒๐๐๔ จำก ัด 
ราคาท ี่ตกลง ๕๔,๘๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๕๙/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๕๖๓

๒๗ จัดซื้อวัลคุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ๐  รายการ (กองช่าง) ๓ ๐ ๐,๐ ๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.เสรี ไอที เข ็นเตอร์ จำก ัด ราคา 
ที่เสนอ ๖๐,๒ ๑๐ บาท

บ.เสรี ไอที เข ็นเตอร์ จำก ัด ราคา 
ที่ตกลง ๖๐,๒ ๑๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๖๐/๒๕๖๓ 
ลงวับที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๖๓

/ ๒๘ จัดซื้อ...



ลำดับที่ งาบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง
วงเง ินท ี่จะซ ื้อ 

ห ร ีอ จ ้าง (บ าท ) ราคากลาง ว ิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง
รายช ี่อผ ู้เสนอราคา 

และราคาท ี่เสนอ
ผ ู้ท ี่ได ้ร ับการค ัดเล ือกและราคาท ี่ 

ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง
เหตุผลท ี่ 
ด ัดเล ือก 
โดยสรุป

เลขท ี่และว ันท ี่ของส ัญ ญ า 
หรือข้อตกลงในการซ ื้อ 

หร ือจ ้าง
๒๘ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองการศึกษา) ๑ ๒ 0 ,0 0 0 - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบ ุ๊คเซนเตอริ ราคา 

ที่เสนอ ๒ ,๙๑0 บาท
ร้านพรชัยบ ุ๊คเซบเตอริ ราคา 
ทีตกลง ๒ ,๙๑0 บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๖๑/ ๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๖๓

๒๙ ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน ๑  ตัว 
(สำนักปลัด)

๔ ,0 0 0 ,0 0 0 เฉพาะเจาะจง บ.เสรี ไอที เซ ็นเตอริ จำก ัด ราคา 
ที่เสนอ ๕ ๙ ,๙ 0 0  บาท

บ.เสรี ไอที เซ ็นเตอริ จำก ัด ราคา 
ที่ตกลง ๕ ๙ ,๙ 0 0  บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบลังซือเลขที ๓๖๒/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๖๓

๓ 0 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำบวบ ๑๑ รายการ เพื่อใช้ใบงาน 
ราชการของกองช่าง

๕ 0 0 ,0 0 0 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบ ุ๊คเซบเตอริ ราคา 
ที่เสนอ ๑๕,๙๖๔ บาท

ร้านพรชัยบ ุ๊คเซบเตอริ ราคา 
ที่ตกลง ๑๕,๙๖๔ บาท

เสนอราคา 
ตั้าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๖๓/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๗ ส.ค.๒๕๖๓

๓๑ จัดซื้อยางรถรางนำเท ี่ยวซิต ี้ท ัวร ์ หมายเลขรหัส ๐๓๖-๕๔- 
0 0 0 ๓  และรถรางนำเท ี่ยวซ ิต ี้ หมายเลขรหัส 0๓๖-๕๔- 
0 0 ๐ ๔

๒ ,๕ 0 0 ,0 0 0 - เฉพาะเจาะจง บ.หลักเมืองถาวร ๒ 00๔  ราคา 
ที่เสนอ ๗ ๔ ,๔00 บาท

บ.หลักเมืองถาวร ๒ 00๔  ราคา 
ที่ตกลง ๗ ๔,๔00 บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๖๔/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๗ ส.ค.๒๕๖๓

๓๒ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำบวบ ๓๓ รายการ เพื่อใช้ในการ 
ปฎิ'บดงาบของบึงฉวากฯ

๑ ,0 0 0 ,0 0 0 - เฉพาะเจาะจง ร้านคูหาวิจ ิตร ราคาที่เสนอ 
๖๒,๕๑0 บาท

ร้านคูหาวิจ ิตร ราคาที่ตกลง 
๖๒ ,๕๑0 บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๖๕/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๖๓

๓๓ จัดซื้ออะไหล่รถเกลี่ยดิบ ยี่ห ้อแคตเตอริทิเลล่า ทะเบยน ตค- 
๓๖๙๓ ลพ ( กองช่าง)

๒ ,๕ 0 0 ,0 0 0 - เฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอร์ 
ราคาที่เสนอ ๒๖,๗๕0 บาท

หจก.สุพรรณอะไหล่แทรกเตอริ 
ราคาที่ตกลง ๒๖,๗๕๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๖๖/๒๕๖๓ 
ลงวบที ๓๑ ส.ค.๒๕๖๓

๓๔ ค่าจ้างเช ่าสถานที่ และตกแต่งสถานที่ การประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี วับที่ ๕ ส.ค.๒๕๖๓ 
(กองกิจการสภา)

๑ ๘ 0 ,0 0 0 - เฉพาะเจาะจง ห้องอาหารพซร ราคาที่เสนอ 
๓ ,0 0 0  บาท

ห้องอาหารพชร ราคาที่ตกลง 
๓ ,๐ ๐ ๐  บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๔๘^)๕๖๓ 
ลงวับที่ ๓ ส.ค.๒๕๖๓

๓๕ จ้างจัดสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าโครงการสร้างสรรค์ 
สุพรรณบุรีลู่เมืองดนตรีโลก

๒ ,0 0 0 ,0 0 0 - เฉพาะเจาะจง นางสมจิตริ นิ่มประเสริฐ ราคา 
ที่เสนอ ๙ 0 , 0 0 0  บาท

นางสมจิตริ นิ่มประเสริฐ ราคา 
ที่ตกลง ๙ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๔๙/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๖๓

๓๖ จ้างจัดนิทรรศการไฟฟ้าโครงการสร้างสรรค์สุพรรณบุรีลู่ 
เมืองดนตรีโลก

๒ ,0 0 0 ,0 0 0 - เฉพาะเจาะจง บ.ส.กุลภัส สาทราย ราคาที่เสนอ 
๙ ๕ ,0 0 0  บาท

บ.ส.กุลภัล สาทราย ราคาที่ตกลง 
๙ ๕ ,๐ ๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๖๕๐/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๔ ส.ค.๒๕๖๓

/ ๓๗ จ้างทำ...



-๔-

ลำดับที่ งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง
วงเง ินท ี่จะซ ื้อ 

หร ือจ ้าง (บาท) ราคากลาง ว ิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง
รายข ี่อผ ู้เสน อราคา 

และราคาท ี่เสนอ
ผู้ท ี่'โด ัร ับการดัดเล ึอกและ 
ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหร ือจ ้าง

เหต ุผลท ี่ด ัดเล ือก 
โดยสรุป

เลขท ี่และว ันท ี่ของส ัญ ญ า 
หรือข้อตกลงในการซ ื้อ 

หร ือจ ้าง
๓๗ จ้างทำบีายประขาส้มพันฮโครงการสร้างสรรค์สุพรรณบุรีสู่ 

เมองดนตรีโลก
๒ ,๐๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บายพิส ิษฐ เอ ๊าทอคร์ ราคา 

ที่เสนอ ๔ ๐,๐ ๐๐ บาท
บายพิส ิษฐ เอ ๊าทอคร์ ราคา 
ที่ตกลง ๔ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท

เสนอราคาตั้าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๔๑/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๔ ส.ค.๒๔๖๓

๓๘ จ้างจัดพิธีสงฆ์ พิธีเปิดงานโครงการสร้างสรรค์สุพรรณบุรีสู่ 
เมืองดนตรีโลก

๒ ,๐๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บางสุนับทํ ศาลานนท์ ราคา 
ที่เสนอ ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท

นางสุนันทํ ศาลานนท์ ราคา 
ที่ตกลง ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๔๒/๒๔๖๓ 
ลงวับที่ ๔ ส.ค.๒๔๖๓

๓๙ จ้าง1บันที่กวีดัโอ'โครงการสร้างสรรค์สุพรรณบุรีส่เมืองดนตรี 
โลก ’ '

๒ ,๐๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสุนทรีพร เอ ียดลอด ราคา 
ที่เสนอ ๔ ,๐๐๐ บาท

นางสุนทรีพร เอ ียดลอด ราคา 
ที่ตกลง ๔1๐ ๐ ๐  บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ ้างเลขที่ ๖๔๓/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๔ ส.ค.๒๔๖๓

๔๐ จ้างซ่อมรถนำเที่ยวซิตี้ท ัวร์ ๓๐ ที่นั่ง ๐๓๖-๔๑- 
๐ ๐ ๐๑ ,๐๓ ๖ -๔ ๑ -๐ ๐๐ ๒ แ ล ะ ๐๓๖-๔๙ ๐๐๐๔

๑,๔ ๐๐ ,๐ ๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.โขคไพบูลย์คาร์แคร์ ราคา 
ที่เสนอ ๑๓,๘๘๘.๖๐ บาท

หจก.โชคไพบูลย์คาร์แคร์ ราคา 
ที่ตกลง ๑๓,๘๘๘.๖๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๔๔/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๔ ส.ค.๒๔๖๓

๔๑ จ้างซ ่อมเรีอกำจัดผักตบขวา หมายเลขรหัส ๐๒๗-๖๒ 
๐๐๒๘ จำนวน ๖ รายการ (กองพัฒนา)

๑ ,๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านเอลพิพ ิ ราคาที่เสนอ 
๑๖ ,๔ ๐๐ บาท

ร้านเอสพิพิ ราคาที่ตกลง 
๑๖,๔ ๐๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๔๔/๒๔๖๓ 
ลงวับที่ ๔ ส.ค.๒๔๖๓

๔๒ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้ออีขูขุ ทะเบ ียน กง-๗๐๔๔ 
สพ (กองซ่าง)

๑ ,๔ ๐๐ ,๐ ๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.อีซูชุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาท ํเลนอ ๑๐,๓๓๖.๒๐ 
บาท

บ.อีขูชุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาทีตกลง ๑๐,๓๓๖.๒๐ 
บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๔๖/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๖  ส.ค.๒๔๖๓

๔๓ จ้างพิมพ์บ ีายไวนลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบางเจ้า 
สิรีกิติ้ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๖๓ ณ  หอประชุมอาซาสิหมอก•า

๑ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง อภ ิขาพาณ ิชย ์ ราคาที่เสนอ 
๑๓,๑๓๐ บาท

อภ ิขาพาณ ิชย ์ ราคาที่ตกลง 
๑๓,๑๓๐ บาท

เสนอราคาตั้าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๔๗/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๑ ๐  ส.ค.๒๔๖๓

๔๔ จ้างเหมาติดตั้งเต ็นท์ ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๒๖ หลัง 
เนื่องในวันเฉลิมพระขนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรีกํตั้ 
๑๒ สิงหาคม ๒๔๖๓

๑ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง น ายภ าผ ุพ งค ์ คบทน ราคา 
ทํเลนอ ๑๓ ,๐ ๐๐ บาท

บายภาณ ุพงค ์ คบทบ ราคา 
ทีตดลง ๑ ๓ ,๐ ๐ ๐  บาท

เสนอราคาต์าสุด ใบสั่งจ ้างเลขที่ ๖๔๘/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๑ ๐  ส.ค.๒๔๖๓

๔๔ จ้างทำอาหารปีนโตถวายพระสงฆ์ เครื่องไทยธรรม และ 
ดอกไม้ ธูป เท ึยน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ลมเด็จพระนางเจ้าส ิร ีก ิต ํ่ ๑๒ ส.ค.๒๔๖๓

๑ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล เดชคง ราคา 
ที่เสนอ ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท

น.ส.นฤมล เดชคง ราคา 
ทีตกลง ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท

เสนอราคาตรสุด ใบสั่งจ ้างเลขที่ ๖๔๙/๒๔๖๓ 
ลงวันที ๑ ๐  ส.ค.๒๔๖๓

/ ๔๖ จ้างตกแต่ง...



ลำดับที่ งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง
วงเง ินท ี่จะซ ื้อ 

หร ือจ ้าง (บาท) ราคากลาง ว ิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง
รายซ ื่อผ ู้เสนอราคา 

และราคาท ี่เสนอ
ผู้ท ี่ได ้ร ับการคัดเส ือกและ 
ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหร ือจ ้าง

เหตุผลที่ 
ด ัดเส ือก 
โดยสรุป

เลขท ี่และว ันท ี่ของส ัญ ญ า 
หรือข้อตกลงในการซ ื้อ 

หรือจ ้าง
๔๖ จ้างตกแต่งสถานที่ลงนามถวายพระพร1ชัยมงคล เนื่องใน 

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบางเจ้าสิริกิต ิ้
พระบรมราชินีนาถ ๑๒ ส.ค.๒๔๖๓

๔ ๐๐ ,๐๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง นายพ ัญ ฌ ู จันทร์แดง ราคา 
ที่เสนอ ๑๔ ,๐๐ ๐ บาท

นายพ ัญณ ู จันทร์แดง ราคา 
ที่ตกลง ๑๔ ,๐๐ ๐ บาท

เสนอราคาต์าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๖๐/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๑ ๐  ส.ค.๒๔๖๓

๔๗ จ้างทำบีายไวนีลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิตี้ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ ส.ค.๖๓

๔ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบางลี่โฆษณา ราคาที่เสนอ 
๒๔,๖๐๐ บาท

ร้านบางลี่โฆษณา ราคาที่ตกลง 
๒๔,๖๐๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๖๑/๒๔๖๓ 
ลงวับที่ ๑ ๐  ส.ค.๒๔๖๓

๔๘ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยีห้ออีซูชุ ทะเบ ียน กด- 
ร)๖๓๙ สพ (กองช่าง)

๑ ,๔ ๐๐ ,๐ ๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อึชูชุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาท ี่เสนอ ๑,๒๔๑.๙๐ บาท

บ.อีซูชุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาท ี่ตกลง ๑,๒๔๑.๙๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๖๒/๒๔๖๓ 
ลงวบทํ ๑ ๑  ล.ค.๒๔๖๓

๔๙ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ย ี่ห ้ออ ี'พ  ทะเบ ียน กท- 
๒๔๗๒ สพ (กองช่าง)

๑ ,๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง บ.อีซูชุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำก ัด 
ราคาท ี่เสนอ ๒,๒๖๑.๒๓ บาท

บ.อีซูชุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาท ี่ตกลง ๒,๒๖๑.๒๓ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๖๓/๒๔๖๓ 
ลงวันที ๑๓ ล.ค.๒๔๖๓

๔๐ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้ออีชูชุ ทะเบ ียน กง-๒๐๔๗ 
สพ (กองช่าง)

๑ ,๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง บ.อชูชุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาท ี่เสนอ ๖,๑๑๑.๘ ๔  บาท

บ.อีชูชุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาท ี่ตกลง ๖,๑๑๑.๘ ๔  บาท

เสนอราคาตาสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๖๔/๒๔๖๓ 
ลงวันที ๑๓ ล.ค.๒๔๖๓

๔๑ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล'ไม,เกิน ๗ คน ยี่ห ้อเขฟโรเลต 
ทะเบ ียน กท-๙๑๓ ๙ สพ (กองช่าง)

๑ ,๔ ๐๐ ,๐ ๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.พรรัตน์ (๑ ๙ ๙ ๑ ) สุพรรณบุรี 
จำก ัด ราคาที่เสนอ 
๑๔ ,๑๙๖.๗ ๖ บาท

บ.พรรัตน์ (๑ ๙ ๙ ๑ ) สุพรรณบุรี 
จำก ัด ราคาที่ตกลง 
๑๔,๑๙๖.๗ ๖ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ ้างเลขที่ ๖๖๔/๒๔๖๓ 
ลงวันที ๑๓ ส.ค.๒๔๖๓

๔๒ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการส่งเสริมการศกษา 
เพ ื่อพ ัฒนาศักยภาพๆ

๑๔ ,๓ ๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง นายอน ันต ์ โอชารส ราคา 
ที่เสนอ ๒ ๘๐,๐๐๐ บาท

นายอนันต์ โอชารส ราคา 
ที่ตกลง ๒ ๘๐,๐๐๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ ้างเลขที่ ๖๖๖/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๑๔ ส.ค.๒๔๖๓

๔๓ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห ้ออีขูชุ ทะเบ ียน กค- 
๑๖๔๒ สพ (กองช่าง)

๑ ,๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง บ.อีชูชุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำก ัด 
ราคาท ี่เสนอ ๒,๔๐๘.๔๗ บาท

บ.อีขูชุอึ้งง่วน'ไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาท ี่ตกลง ๒,๔๐๘.๔๗ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ ้างเลขที่ ๖๖๗/๒๔๖๓ 
ลงวับที่ ๑๔  ส.ค.๒๔๖๓

๔๔ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห ้อเขฟโรเลต ทะเบ ียน 
กค-๔๔๙๖ สพ (กองช่าง)

๑ ,๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง บ.พรรัตน์ (๑ ๙ ๙ ๑ ) สุพรรณบุรี 
ราคาท ี่เสนอ ๘ ,๐๐ ๐ บาท

บ.พรรัตน์ (๑ ๙ ๙ ๑ ) สุพรรณบุรี 
ราคาท ี่ตกลง ๘ ,๐๐๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ ้างเลขที่ ๖๖๘/๒๔๖๓ 
ลงวับที ๑๔ ส.ค.๒๔๖๓



ลำดับที่ งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง
วงเง ินท ี่จะซ ื้อ  

ห ร ือ จ ้าง (บ าท ) ราคากลาง ว ิธ ีซ ื้อหร ือจ ้าง
รายข ื่อผ ู้เสน อราคา 

และราคาท ี่เสนอ
ผู้ท ี่ได ัร ับการค ัดเล ือกและราคาท ี่ 

ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง
เหตุผลท ี่ค ัดเล ือก 

โดยสรุป
เลขท ี่และว ันท ี่ของส ัญ ญ า 

หรือข ้อตกลงใบการซ ื้อ 
หร ือจ ้าง

๕๔ จ้างติดตั้งพัดลมโอนํ้าเนื่องใบการจัดงานรัฐพิธี การ 
เตรียมการรับเสดจทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญา 
๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓ (กองช่าง)

๑ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพัดลมไอนํ้า ราคาที่เสนอ 
๑๕ ,๐๐๐ บาท

ร้านพัดลมไอนำ ราคาที่ตกลง 
๑๕ ,๐ ๐ ๐  บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๖๙/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๖๓

๕๖ จ้างซ่อมรถโดยสารส่วนบุคคล ยี่ห้ออีรุ)ชุ หมายเลขทะเบ ียน 
๔ ๐-๐ ๑๙๐ สพ จำนวน ๔ รายการ (กองพัฒนา)

๕ ๐ ๐,๐ ๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เอ ็น.การโยธา ราคา 
ที่เสนอ ๖,๗๔๑ บาท

หจก.เค.เอ ็น.การโยธา ราคา 
ที่ตกลง ๖,๗๔๑ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๗๐/๒๕๖๓ 
ลงวับที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๖๓

๕๗ จ้างซ่อมรถพ่นยาง ยี่ห้อฮึโน่ หมายเลขทะเบ ียน ๘๓-๕๖๔๘ 
สพ จำนวน ๘ รายการ (กองพัฒนา)

๕ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เอ ็น.การโยธา ราคา 
ที่เสนอ ๖,๐๖๑.๕๕ บาท

หจก.เค.เอ ็น.การโยธา ราคา 
ที่ตกลง ๖,๐๖๑.๕๕ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๗๑/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๖๓

๕๘ จ้างถ่ายเอกลารพร้อมเข้าเล่มประกอบการธีเกอบรม 
โครงการฉกอบรมเซิงปฎิบีตการเพมประสิทธิภาพๆ วันที่ 
๒๑-๒๒ ส.ค.๖๓ (กองการเจ้าหน้าท ี่)

๒ ,๔ ๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางเพ ็ญท ิพย ์ อวนมิบทร์ ราคา 
ที่เสนอ ๗,๕๒๐ บาท

บางเพ ็ญท ิพย์ อวบมิ'บทร์ ราคา 
ที่ตกลง ๗,๕๒๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๗๒/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๑ ๙  ส.ค.๒๕๖๓

๕๙ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้ออีรุ)ชุ ทะเบ ียน กค- 
๑๖๔๓ สพ (กองช่าง)

๑ ,๕ ๐ ๐,๐๐ ๐ เฉพาะเจาะจง บ.อีซูชุอึ้งง่วนไตสุพรรณ จำก ัด 
ราคาที่เสนอ ๑๒,๑๓๙.๐๔ บาท

บ.อีรุ)ชุอึ้งง่วน'ไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาที่ตกลง ๑๒,๑๓๙.๐๔ บาท

เสนอราคาตั้าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๗๓/๒๕๖๓ 
ลงวับทึ ๑ ๙  ส.ค.๒๕๖๓

๖๐ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห ้อฟอร์ด ทะเบ ียน บธ- 
๖ ๑ ๖ ๙  ลพ. (กองช่าง)

๑ ,๕ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์มาสด้า จำก ัด ราคา 
ที่เสนอ ๔,๑๑๗.๓๖ บาท

บริษัท สตาร์มาสด้า จำก ัด ราคา 
ที่ตกลง ๔,๑๑๗.๓๖ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๗๔/๒๕๖๓ 
ลงวับที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๖๓

๖ ๑ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อพ่อร'ด ทะเบ ียน กค- 
๑๒๒๓ ลพ (กองช่าง)

๑ ,๕ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์มาสด้า จำก ัด ราคา 
ที่เสนอ ๓,๖๘๐.๘๐ บาท

บ.สตาร์มาสด้า จำก ัด ราคา 
ที่ตกลง ๓ ,๖๘๐.๘๐ บาท

เสนอราคาตาสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๗๕/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๖๓

๖๒ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้ออีรุ)ชุ ทะเบ ียน กค- 
๑๖๓๘ สพ (กองช่าง)

๑ ,๕ ๐ ๐,๐๐ ๐ เฉพาะเจาะจง บ.อีรุ)ชุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำก ัด 
ราคาที่เสนอ ๑๖,๘๒๓.๑๘ บาท

บ.อีซูชุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาท ี่ตกลง ๑๖,๘๒๓.๑๘ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๗๖/๒๕๖๓ 
ลงวับที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๖๓

๖๓ จ้างเหมาบันทึกวึติทัคน'พร้อมตัดต่อลงแผ่นซีดี ในการ 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด*! วันอังคารที่ ๒๕ 
ส.ค.๖๓ (กองกิจ)

๔ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ เฉพาะเจาะจง นางสุนทรีพร เอ ียลอด ราคา 
ที่เสนอ ๒,๕๐๐ บาท

นางสุนทรีพร เอ ียลอด ราคา 
ที่ตกลง ๒,๕๐๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขทึ ๖๗๗/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๒๐ ส.ค.๒๕๖๓

/ ๖๔.จ้างซ่อม...



ลำดับที่ งานจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง
วงเงินท ี่จะซ ื้อ 

หร ือจ ้าง (บาท) ราคากลาง ว ิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง
รายข ื่อผ ู้เสน อราคา 

และราคาท ี่เสนอ
ผ ู้ท ี่ได ้ร ับการด ัดเล ือกและ 
ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหร ือจ ้าง

เหตุผลท ี่ด ัดเล ือก 
โดยสรุป

เลขท ี่และว ันท ี่ของส ัญ ญ า 
หรือข ้อตกลงในการซ ื้อ 

หร ือจ ้าง
๖๔ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ยี่ห้อ OKI ธ๔๑ ๑ dn  

๔๑๖-๔๖-๐๔๓๕ (กองพัสดุ)
๒ ๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.เสรี ไอที เซ ็นเตอร์ จำก ัด 

ราคาที่เสนอ ๔,๘๙๐ บาท
บ.เสรี ไอที เซ ็นเตอร์ จำก ัด 
ราคาที่ตกลง ๔,๘๙๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๗๘/๒๔๖๓ 
ลงวับที่ ๒๐ ส.ค.๒๔๖๓

๖๔ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห ้ออึขูชุ ทะเบ ียน กท- 
๒๔๗๓ ลพ (กองช่าง)

๑ ,๔ ๐๐ ,๐ ๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านขาต์ขายออโตซิท ราคา 
ที่เสนอ ๑๒,๔๐๐ บาท

ร้านขาต์ขายออโตขีท ราคา 
ที่ตกลง ๑๒,๔๐๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๗๙/๒๔๖๓ 
ลงวับที่ ๒๔ ส.ค.๒๔๖๓

๖๖ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้ออีรุเชุ ทะเบ ียน บย- 
๑๔๒๔ สพ (กองซ่าง)

๑ ,๔ ๐๐ ,๐ ๐๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าน'ซาติ'ขายออ'โต1ซ็ท ราคา 
ที่เสนอ ๘ ,๐๐ ๐ บาท

ร้าน1ขาติ'ขายออ'โต'ซีท ราคา 
ที่ตกลง ๘ ,๐๐๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๘๐/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๔๖๓

๖๗ จ้างจัดทำบีายไวนิลประซาสัมพันธ์ข่าวสารลงนามโครงการ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ๆ ๓๐ บีาย 
(สำนักปลัด)

๔ ,๐๐ ๐,๐๐ ๐ เฉพาะเจาะจง ร้านบางลี่โฆษณา ราคาที่เสนอ 
๖ ,๙ ๐ ๐  บาท

ร้านบางลี่โฆษณา ราคาที่ตกลง 
๖ 1๙ ๐ ๐  บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๘๑/๒๔๖๓ 
ลงวับที่ ๒๔ ส.ค.๒๔๖๓

๖๘ จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ ยี่ห้ออีซูชุ หมายเลขทะเบ ียน 
๘๓-๘๔๗๗ สพ. จำนวน ๓ รายการ (กองพัฒนา)

๓,๒ ๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อีซูชุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาที่เสนอ ๑ ,๙๑๒ .๐๙ บาท

บ.อีซูชุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาที่ตกลง ๑ ,๙๑๒ .๐๙ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๘๒/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๔๖๓

๖๙ จ้างซ่อมรถปิคอัพ ๔ ประตู ยี่ห้ออีซูชุ หมายเลขทะเบ ียน 
กง-๗๐๔๖ ลพ (กองพัฒนา)

๓,๒๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อีซูชุอี้งง่วนไต'สุพรรณ จำกัด 
ราคาที่เสนอ ๔,๗๙๓.๖๐ บาท

บ.อีซูชุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำก ัด 
ราคาที่ตกลง ๔,๗๙๓.๖๐ บาท

เสนอราคาตาสุด ใบสั่งจ ้างเลขที่ ๖๘๓/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๔๖๓

๗๐ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้ออีรุ)ชุ ทะเบ ียน กง-๒๐๔๗ 
สพ (กองช่าง)

๑ ,๔ ๐๐ ,๐ ๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อีซูชุอี้งง่วนไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาท ี่เสนอ ๙ ,๐๖๔ .๔ ๐ บาท

บ.อีซูซุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำก ัด 
ราคาท ี่ตกลง ๙,๐๖๔ .๔ ๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๘๔/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๔๖๓

๗๑ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูชุ ทะเบ ียน กจ-๙๗๑ 
สพ (กองช่าง)

๑ ,๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ เฉพาะเจาะจง บ.อีซูชุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาท ี่เสนอ ๗,๙๘๔.๗๗ บาท

บ.อีซูชุอึ้งง่วนไต่สุพรรณ จำกัด 
ราคาท ี่ตกลง ๗,๙๘๔.๗๗ บาท

เสนอราคาตาสุด ใบสั่งจ ้างเลขที่ ๖๘๔/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๒๔ ส.ค.๒๔๖๓

๗๒ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห ้อฟอร์ด ทะเบ ียน บธ- 
๖๑๗๑ ลพ (กองช่าง)

๑ ,๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ เฉพาะเจาะจง บ.สตาร์มาสดัา จำก ัด ราคา 
ที่เสนอ ๒,๔๑๘.๒๐ บาท

บ.สตาร์มาสดัา จำก ัด ราคา 
ที่ตกลง ๒,๔๑๘.๒๐ บาท

เสนอราคาตาสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๘๖/๒๔๖๓ 
ลงวับที่ ๒๔ ล.ค.๒๔๖๓

/ ๗๓. จ้างซ่อม...



ลำดับที่ งาบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง
วงเง ินท ี่จะซ ื้อ 

หร ือจ ้าง (บาท) ราคากลาง ว ิธ ีซ ื้อหรือจ ้าง
รายซ ี่อผ ู้เสนอราคา 

และราคาท ี่เสนอ
ผู้ท ี่ได ้ร ับการค ัดเล ีอกและ 
ราคาท ี่ตกลงซ ื้อหร ือจ ้าง

เหต ุผลท ี่ค ัดเล ือก 
โดยสรุป

เลขท ี่และว ันท ี่ของส ัญ ญ า 
หรือข้อตกลงในการซ ื้อ 

หร ือจ ้าง
๗๓ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำบวบ ๑ เครื่อง (กองพัฒนา) ๒1๒ ๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.เสริ ไอที เซ็นเตอร,  ราคา 

ที่เสนอ ๒,๙๒๐ บาท
บ.เสรี ไอที เซ ็นเตอร์ ราคา 
ที่ตกลง ๒1๙๒๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๘๗/๒๔๖๓ 
ลงวันที ๒๖ ล.ค.๒๔๖๓

๗๔ จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ อับ เพี่อ'ใข้โนงาบ'ของกอง'ซ่าง 
(กองซ่าง)

๔ ๐๐ ,๐๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบ ุ๊คเซนเตอร์ ราคา 
ที่เสนอ ๒,๒๐๐ บาท

ร้านพรชัยบ ุ๊คเซนเตอร์ ราคา 
ที่ตกลง ๒,๒๐๐ บาท

เสนอราคาตาสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๘๘/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๒๗ ล.ค.๒๔๖๓

๗๔ จ้างรกโดยสารปรับอากาศลำหรับนำเกษตรกรในพื้นที่อำเภอ 
หนองหญ้าไซ ศึกษาดูงาน จังหวัดชัยภูมิ

๔ ,๙ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง นายบ ีญ ญ า วงษจันทร์ ราคา 
ที่เสนอ ๓ ๐ ,๐๐ ๐ บาท

นายบ ีญ ญ า วงษ์จันทร์ ราคา 
ที่ตกลง ๓ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท

เสนอราคาตาสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๘๙/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๒๗ ส.ค.๒๔๖๓

๗๖ จ้างถ่ายทำวีดิท ัศน์พร้อมดัดต่อลงแผ่นซีดึโครงการเสริมสร้าง 
พ ัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราขดำริและความยั่งย ืนฯ 
(กองพัฒนา)

๔ ,๙ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง นางสุบทริพร เอ ียลอด ราคา 
ที่เสนอ ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท

นางสุนทรีพร เอ ียลอด ราคา 
ที่ตกลง ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๙๐/๒ ๔๖๓ 
ลงวับที่ ๒๗ ส.ค.๒๔๖๓

๗๗ จ้างซ่อมรถบรรทุกเอนกประสงค์ ยี่ห้อโตโยดัา ทะเบ ียน กง- 
๘๑๘๙ สพ. (กองซ่าง)

๑ ,๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า เมิองสุพรรณ ราคา 
ที่เสนอ ๔,๙๔๑.๙๖ บาท

บ.โตโยต้า เมองสุพรรณ ราคา 
ที่ตกลง ๔ ,๙๔ ๑.๙๖ บาท

เสนอราคาตรสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๙๑/๒ ๔๖๓ 
ลงวันที่ ๒๗ ส.ค.๒๔๖๓

๗๘ จ้างซ่อมรถบรรทุกนํ้า ๖ ล้อ ยี่ห้อมิตซูบีขิ ทะเบ ียน ๘๓- 
๔ ๙๐๐ สพ (กองช่าง)

๒ ,๐ ๐๐ ,๐๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เอ ็น.การโยธา ราคา 
ที่เสนอ ๔๙,๙๙๔.๗๔ บาท

หจก.เค.เอ ็น.การโยธา ราคา 
ที่ตกลง ๔๙,๙๙๔.๗๔ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๙๒/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๒๘ ล.ค.๒๔๖๓

๗๙ จ้างซ่อมรถขุดใฮดรอลค ยี่ห ้อฮิตาข หมายเลขทะเบ ียน ตค
รก๔๔๖ สพ จำนวน ๑๓ รายการ (กองพัฒนา)

๒ ,๐ ๐๐ ,๐๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เอ ็น.การโยธา ราคา 
ที่เสนอ ๔๓,๐๔๖.๑๐ บาท

หจก.เค.เอ ็น.การโยธา ราคา 
ที่ตกลง ๔ ๓,๐๔๖.๑๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๙๓/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๔๖๓

๘๐ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อเซฟโรเลต 
ทะเบ ียน กธ-๒๒๙ สพ (กองซ่าง)

๑ ,๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง บ.พรรัตน์ (๑ ๙ ๙ ๑ ) สุพรรณบุรี 
จำก ัด ราคาที่เสนอ 
๑๔,๖๔๒.๓๓ บาท

บ.พรรัตน์ (๑ ๙ ๙ ๑ ) สุพรรณบุรี 
จำก ัด ราคาที่ตกลง 
๑๔,๖๔๒.๓๓ บาท

เสนอราคาตาสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๙๔/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๔๖๓

๘๑ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) ๒ ๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง บ.เสรี ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด 
ราคาท ี่เสนอ ๘,๓๔๐ บาท

บ.เสรี ไอที เซ ็นเตอร์ จำกัด 
ราคาท ี่ตกลง ๘,๓๔๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๙๔/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๔๖๓

/ ๘๒.จ้าง'ซ่อม...



-๑๐-

ลำดับที่ งาบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง
วงเง ินท ี่จะซ ื้อ 

หร ือจ ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีซ ื้อหรือ 
จ ้าง

รายซ ื่อผ ู้เสนอราคา 
และราคาท ี่เสนอ

ผ ู้ท ี่ได ้ร ับการค ัดเล ือกและราคาท ี่ 
ตกลงซ ื้อหรือจ ้าง

เหตุผลที่ 
ด ัดเล ือก 
โดยสรุป

เลขท ี่และว ันท ี่ของส ัญ ญ า 
หรือข ้อตกลงในการซ ื้อ 

หร ือจ ้าง
๘๒ จ้างซ่อมรโเขุดไฮดรอลํค ยี่ห้อมืตซูบีขิ หมายเล”ขทะเบียน 

ต-๑๒๒๗ สพ จำบวบ ๗ รายการ (กองพัฒนา)
๒ ,๐๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอ็น.การโยธา ราคา 

ที่เสนอ ๑๖,๕๘๕ บาท
หจก.เคเอ็น.การโยธา ราคา 
ที่ตกลง ๑๖,๕๘๕ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๙๖/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๖๓

๘๓ จ้างซ่อมรถยนต์โดยลาร ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบ ียน น1ข- 
๑ ๖ ๐ ๐  ลพ (กองซ่าง)

๑ ,๕ ๐ ๐,๐๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง บ.โตโยด้าเมืองสุพรรณ ราคา 
ที่เสนอ ๗ ,๙๓๑.๙๑ บาท

บ.โตโยด้าเมืองสุพรรณ ราคา 
ที่ตกลง ๗ ,๙๓๑.๙๑ บาท

เสนอราคา 
ตั้าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๙๗/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๖๓

๘๔ จ้างซ่อมรถยนต์นำเที่ยวซิตี้ท ัวร์ ๓๐ ที่นั่ง รหัสครุภัณฑ์ 
๐๓๖-๕๔-๐๐๐๔ (กองซ่าง)

๑ ,๕ ๐ ๐,๐๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์การช่าง ราคาที่เสนอ 
๘ ๐๐ บาท

ร้านประสงค์การช่าง ราคาที่ตกลง 
๘๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๖๙๘/๒๕๖๓ 
ลงวับที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๖๓

๘๕ จ้างทำบีายไวนิล ยินดต้อนรับติดตั้งของโครงเหล็กด้านข้าง 
อบจ.ลพ. (สำนักปลัด)

๔ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - เฉพาะเจาะจง ร้าบดีไซน์เหน่อข็อป ราคาที่เสนอ 
๓,๘๐๐ บาท

ร้านดีไซน์เหน่อข็อป ราคาที่ตกลง 
๓,๘๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

ใบสั่งจ้างเลขทิ ๖๙๙/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๖๓

๘๖ จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏกูล ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบ ียน ๘๕- 
๐๘๑๗ ลพ จำนวน ๓ รายการ (กองพัฒนา)

๓,๒ ๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอ็น.การโยธา ราคาที่เสนอ 
๘,๖๖๗ บาท

หจก.เคเอ็น.การโยธา ราคาที่ตกลง 
๘,๖๖๗ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๗๐๐/๒๕๖๓ 
ลงวันทิ ๓๑ ส.ค.๒๕๖๓

๘๗ จ้างซ่อมรถบดล้อเหล็ก ยี่ห้อไดนาแพค หมายเลขทะเบ ียน 
ถข-๑๓๒ ลพ จำนวน ๕ รายการ (กองพัฒนา)

๘ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เคเอ็น.การโยธา ราคาที่เสนอ 
๓,๐๘๖.๙๕ บาท

หจก.เคเอ็น.การโยธา ราคาที่ตกลง 
๓,๐๘๖.๙๕ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๗๐๑/๒๕๖๓ 
ลงวันท ๓๑ ส.ค.๒๕๖๓

๘๘ โครงการจัดซื้อเรือดันผัก จำนวน ๑ ลำ เป ็นเรือดันผักและ 
ไข้ลำหรับลากเรือพอนทูน (กองพัฒนา)

๑ ,๕ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ - e-b idd in§ บ.ไมเยอร์ เซีร์ฟ จำก ัด ราคา 
ที่เสนอ ๑,๔ ๙๘ ,๐๐๐ บาท

บ.ไมเยอร์ เซิร์ฟ จำก ัด ราคา 
ที่ตกลง ๑,๔ ๙๘ ,๐๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตาสุด

สัญญาซื้อเลขที่ ๓๐/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๕ ส.ค.๒๕๖๓

๘๙ จัตซือวัสดุการเกษตร (พ ันธุปลานํ้าจืด-ปลาทะเล) จำนวน 
๑๓ รายการ เพื่อไข้จัดแสดงภายในสถานแสดงพันธุ้สัตว' 
บํ้าๆ

๔ ,๕ ๐๐,๐๐๐ - เฉพาะเจาะจง นายมาณ พ ยงยีน ราคาที่เสนอ 
๑๒ ๘,๐๐๐ บาท

นายมาณ พ ยงยีน ราคาที่ตกลง 
๑๒๘,๐๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

สัญญาซื้อเลขที่ ๓๑/๒๕๖๓ 
ลงวับที่ ๑๗ ล.ค.๒๕๖๓

๙๐ จัดซื้อตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าล่องสว่างด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ติดตั้งบนถนนภารกิจถ่ายโอน จำนวน ๘ สาย 
ทาง

๙ ,๙ ๘ ๐ ,๐ ๐ ๐ - e-b idd in § บรืษ ัทสายรักไทย (๑๙๙๔ ) จำกัด 
ราคาที่เสนอ ๔,๙๘๐,๑๕๐ บาท

บริษ ัทสายรักไทย (๑๙๙๔) จำกัด 
ราคาท ี่ตกลง ๔,๙๘๐,๑๕๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

สัญญาซื้อเลขที่ ๓๒/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๑๘ ส.ค.๒๕๖๓

/ ๙๑.โครงการ...



ร )ร )-

ลำดับที่ งานจ ัดช ื้อจ ัดจ ้าง
วงเง ินท ี่จะช ื้อ  

หร ือจ ้าง (บาท) ราคากลาง ว ิธ ีช ื้อหร ือจ ้าง
รายข ื่อผ ู้เสน อราคา 

และราคาท ี่เสนอ
ผู้'ท ี่'โต้'รับการคัดเลิอกและ'ราคาที่ 

ตกลงช ื้อหรือจ ้าง
เหตุผลท ี่ 
ด ัดเส ือก 
โดยสรุป

เลขท ี่และว ับท ี่ของส ัญ ญ าหรือ 
ข ้อตกลงในการช ื้อ 

หร ือจ ้าง
๙๑ โครงการปรับปรุงจ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟ้ลท'ตัก 

คอนกรีต (โดยวิธี P a v e m e n t In-P lace R ecycling) ลาย 
บ้านห้วยวันดี-บ้าบหนองลาบแตร อ.ดอนเจด ีย ์ จ.สุพรรณบุรี 
(กองพัฒนา)

๑ ,๙ ๑ ๒ ,๐ 00 e-b idd ing บ.ต.สร้างสรรค์ เอ ็นจิเน ียรื่ง 
จำก ัด ราคาที่เสนอ ๑,๑๘๓,๒๔๘ 
บาท

บ.ต.สร้างสรรค์ เอ ็นจํเน ียรื่ง 
จำกัด ราคาที่ตกลง 
๑,๑๘๓,๒๔๘ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ส ัญญาจ้างเลขที่ ๙๔/๒๔๖๓ 
ลงวับที่ ๔ ส.ค.๒๔๖๓

๙๒ จ้างจ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเน ิดไฟฟ้า หมายเลข 
ครุภัณฑ์ ๔๖๔-๔๗-๐๐๐๒ จำนวน ๑๔ รายการ บริเวณ 
ด้านข้างอาคารหลังที่ ๑  ภายใบสถานแสดงพันธุสัตว์นํ้า 
บ ีงฉวากเฉลิมพระเกียรตั

๑๑ ,๗ ๔ ๐,0๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดอยซ์ ๒๔๔๙ จำกัด ราคา 
ทเสนอ ๓๑๓,๖๙๒.๙๗ บาท

บ.ดอย1จ ่ ๒๔๔๙ จำก ัด ราคา 
ที่ตกลง ๓๑๓,๖๙๒.๙๗ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ส ัญญาจ้างเลขที่ ๙๔/๒๔๖๓ 
ลงวันที ๑๓ ส.ค.๒๔๖๓

๙๓ โครงการปรับปรุงจ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟ้ลฑ์ต ิก 
คอนกรีต สายทางหลวงหมายเลข ๓๒๑-วัดนันทวัน อ.ลู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี (กองพัฒนา)

๑,๗๒๔,๐๐๐ e-b idd ing บ.เกษตรทอง ก่อสร้าง จำกัด 
ราคาที่เสนอ ๑,๐๔๗ ,๐๐๐ บาท

บ.เกษตรทอง ก่อสร้าง จำกัด 
ราคาที่ตกลง ๑,๐๔ ๗ ,๐๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ส ัญญาจ้างเลขที่ ๙๖/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๑๔  ล.ค.๒๔๖๓

๙๔ โครงการปรับปรุงจ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟ้ลฑ์ต ิกคอ 
นกรีต (โดยวิธี P a v e m e n t In -P lace R ecycling) สายบ้าน 
บางขวาก -บ ้านท ่าพกุลทอง อ.สามซุก จ.สุพรรณบุรี 
(กองพัฒนาขนบท)

๑ ,๙๙๔ ,๐๐ ๐ e-b idd in g หจก.จ.แสบสมหวัง ราคา 
ที่เสนอ ๑,๒ ๑๖ ,๐๐๐ บาท

หจก.จ.แสบสมหวัง ราคา 
ทีตกลง ๑,๒ ๑๖ ,๐๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ ๙๗/๒๔๖๓ 
ลงวันที่ ๑๘ ส.ค.๒๔๖๓

๙๔ โครงการปรับปรุงจ่อมแซมถนนลาดยางเป็นผิวจราจรแบบ 
แอสฟ้ลท์ตักคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสม'บตั ต.จรเข้สาม 
พัน อ.ลู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ถ ิงถนบลาดยางสายกาญจนบุรี 
เขอมตำบลสระลงเรีอ อ.ห ้วยกระเจา จ.กาญจบุร ี (ช่วงที่ ๓ 
และช่วงที่ ๔)

๓,๒๒๐,๐๐๐ e-b idd ing บ.เกษตรทองก่อสร้าง จำกัด 
ราคาที่เสนอ ๑,๘๓๒,๐๐๐ บาท

บ.เกษตรทองก่อสร้าง จำกัด 
ราคาที่ตกลง ๑,๘๓๒,๐๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ส ัญญาจ้างเลขที่ ๙๘/๒๔๖๓ 
ลงวับที่ ๒๔ ส.ค.๒๔๖๓

๙๖ โครงการปรับปรุงจ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอลฟ้ลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านดอนปรู-บ้านโพธึ๋นฤมิตร อ.ศรีประจับต์ 
จ.สุพรรณบุรี (กองพัฒนา)

๑,๙๔๔,๐๐๐ e-b idd ing บริษัท จ.จ ักรวาล ๔๒ จำกัด 
ราคาที่เสนอ ๑,๒ ๖๔,๐๐๐ บาท

บริษัท จ.จ ักรวาล ๔๒ จำกัด 
ราคาที่ตกลง ๑ 1๒ ๖๔,๐๐๐ บาท

เสนอราคา 
ตํ่าสุด

ส ัญญาจ้างเลขที่ ๙๙/๒๔๖๓ 
ลงวับที ๓๑ ส.ค.๒๔๖๓


