
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วธิีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 4,510.00      เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
กรกฎาคม  2562 - ส้านักปลัด

2 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 29,690.32    เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
กรกฎาคม   2562  - กองช่าง

3 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 4,300.00      เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
กรกฎาคม  2562  - กองคลัง

4 จดัซ้ือวัสดุโครงการฯ จ้านวน 3 รายการ 1,775.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแทนคุณช็อฟ ร้านแทนคุณช็อฟ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในโครงการปูกต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขยีว

5 จดัซ้ือวัสดุโครงการฯ น้้าด่ืม จ้านวน 3 ลังๆละ60 บาท 180.00         เฉพาะเจาะจง นายธนากร พนัธุจ์นัทร์ดี นายธนากร พนัธุจ์นัทร์ดี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในโครงการปฐมนิเทศฯ

6 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์จ้านวน 4 รายการ 20,210.00    เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า

7 จดัซ้ือวัสดุโครงการ จ้านวน 6 รายการ 9,120.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแทนคุณช็อฟ ร้านแทนคุณช็อฟ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในโครงการแกป้ัญหาการว่างงานฯ หลักสูตรท้าโลชั่น

8 จดัซ้ือวัสดุโครงการ จ้านวน 4 รายการ 4,270.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแทนคุณช็อฟ ร้านแทนคุณช็อฟ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในโครงการแกป้ัญหาการว่างงานฯ หลักสูตรท้าสบูก่รด

9 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ตัวรับสัญญาณไวไฟล์ จ้านวน 1 ตัว 850.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองช่างอบต.บางปลาม้า

10 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง  จ้านวน 6 รายการ 2,067.00      เฉพาะเจาะจง บจก.สีสุพรรณ บจก.สีสุพรรณ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวดัสุพรรณบรุี



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
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วธิีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

11 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 500.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน  1  เคร่ือง  เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

12 จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 ม. จ้านวน 2 ป้าย 740.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในโครงการปลูกต้นไม้เพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขยีว

13 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถทะเบียนบล-7136 สพ 6,517.46      เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าสุพรรณบุรี บจก.โตโยต้าสุพรรณบุรี ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 1 คัน เพือ่ให้ใช้งานการกองช่างอบต.บางปลาม้า ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า

14 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 3 รายการ 14,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านบางล่ีเซอร์วิส(แอร์บ้าน) ร้านบางล่ีเซอร์วิส(แอร์บ้าน) ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษา

15 จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลขนาด 2.00x2.40 ม. จ้านวน 1 ป้าย 650.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
โครงการค่ายพทุธบุตร

16 จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.00 ม. จ้านวน 1 ป้าย 312.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในโครงการปฐมนิเทศฯ

17 จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.00 ม. จ้านวน 1 ป้าย 312.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในโครงการปลูกป่า ปลูกศีล ปลูกธรรม

18 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 1,140.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน  2 รายการ  เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า

19 จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 ม. จ้านวน 1 ป้าย 370.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในโครงการแกป้ัญหาการว่างงานฯ หลักสูตรท้าสบูก่รด

20 จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 ม. จ้านวน 1 ป้าย 370.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในโครงการแกป้ัญหาการว่างงานฯ หลักสูตรท้าโลชั่น

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวดัสุพรรณบรุี
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