
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วธิีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 5,290.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
พฤษภาคม  2562 - ส้านักปลัด

2 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 57,631.72      เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
พฤษภาคม  2562  - กองช่าง

3 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 5,450.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
พฤษภาคม 2562  - กองคลัง

4 จดัซ้ือทรายอะเบทก้าจดัลูกน้้ายงุลาย จ้านวน 6 ถงัๆละ 3,600.-บาท 21,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนาเอี่ยมเกษตรฟาร์ม ร้านนาเอี่ยมเกษตรฟาร์ม ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองสาธารณสุขฯอบต.บางปลาม้า

5 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์จ้านวน 3 รายการ 1,350.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า

6 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์จ้านวน 3 รายการ 2,700.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกองการศึกษาอบต .บางปลาม้า

7 จดัซ้ือวัสดุโครงการ  จ้านวน  4 รายการ 19,620.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแทนคุณช้อป ร้านแทนคุณช้อป ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟืน้ฟฯู (ส้านักปลัด)

8 จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ้านวน 3 รายการ 6,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านช.การยาง ร้านช.การยาง ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองช่างอบต.บางปลาม้า

9 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน กองการศึกษา จ้านวน 20 รายการ 3,581.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า

10 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 11 รายการ 5,555.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า

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



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วธิีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

11 จดัซ้ือวัสดุการศึกษา  จ้านวน 20 รายการ 9,242.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กกองการศึกษาอบต .บางปลาม้า

12 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน   จ้านวน 27 รายการ 22,460.00      เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

13 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว   จ้านวน 17 รายการ 9,618.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

14 จดัจา้งเหมาเดินระบบไฟฟา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอบต .บางปลาม้า 54,930.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯกองการศึกษาอบต .บางปลาม้า

15 จดัจา้งเหมารถเทนเลอร์ ขนยา้ยรถขดุไฮดรอลิคตีนตะขาบ 2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธมกร  พนัสดิษฐ์ นายธมกร  พนัสดิษฐ์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 1 เทีย่ว  เพือ่ใช้ในงานของกองช่างอบต.บางปลาม้า

16 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง 500.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองช่างอบต.บางปลาม้า

17 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน 2 รายการ 4,965.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า

18 จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิล จ้านวน 1 ป้าย 370.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟืน้ฟฯู (ส้านักปลัด)

19 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง 500.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองสาธารณสุขฯอบต.บางปลาม้า

20 จดัจา้งเหมารถเทนเลอร์ ขนยา้ยรถขดุไฮดรอลิคตีนตะขาบ 2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธมกร  พนัสดิษฐ์ นายธมกร  พนัสดิษฐ์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 1 เทีย่ว  เพือ่ใช้ในงานของกองช่างอบต.บางปลาม้า

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



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วธิีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

21 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 1 เคร่ือง 650.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบางล่ีเซอร์วิส(แอร์บ้าน) ร้านบางล่ีเซอร์วิส(แอร์บ้าน) ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

22 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 1 เคร่ือง 650.00           เฉพาะเจาะจง ร้านบางล่ีเซอร์วิส(แอร์บ้าน) ร้านบางล่ีเซอร์วิส(แอร์บ้าน) ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองช่างอบต.บางปลาม้า

23 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 3 เคร่ือง 14,450.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบางล่ีเซอร์วิส(แอร์บ้าน) ร้านบางล่ีเซอร์วิส(แอร์บ้าน) ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองคลังอบต.บางปลาม้า

24 จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลประชาคมระดับต้าบล จ้านวน 1 ป้าย 370.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

25 จดัจา้งเหมาเปล่ียนยางนอก-ในพร้อมถา่ยน้้ามันเคร่ือง จ้านวน 1 คัน 893.45           เฉพาะเจาะจง ร้านจ.สยามยนต์ ร้านจ.สยามยนต์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองช่างอบต.บางปลาม้า

26 จดัจา้งเหมารถเทนเลอร์ ขนยา้ยรถขดุไฮดรอลิคตีนตะขาบ 2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธมกร  พนัสดิษฐ์ นายธมกร  พนัสดิษฐ์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 1 เทีย่ว  เพือ่ใช้ในงานของกองช่างอบต.บางปลาม้า

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

28 จดัจา้งออกแบบ งานกอ่สร้าง จ้านวน 6 โครงการ 68,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมพร  มั่นใจ นายสมพร  มั่นใจ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองช่างอบต.บางปลาม้า

29 จดัซ้ือาหารเสริม (นม) ประจ้าภาคเรียนที ่1/2562 292,574.72    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมนครปฐม สหกรณ์โคนมนครปฐม ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า

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