
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วธิีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 3,690.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เมษายน  2562 - ส้านักปลัด

2 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 54,224.00      เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เมษายน  2562  - กองช่าง

3 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  จ้านวน 13 รายการ 43,305.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองคลังอบต.บางปลาม้า

4 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  จ้านวน 5 รายการ 3,005.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองคลังอบต.บางปลาม้า

5 จดัซ้ือวัสดุโครงการท้าปาท่องโกฯ๋  จ้านวน 19  รายการ 7,352.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแทนคุณช็อป ร้านแทนคุณช็อป ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

6 จดัซ้ือวัสดุโครงการวันสงกรานต์ฯ  จ้านวน 5  รายการ 4,050.00         เฉพาะเจาะจง นายธนากร  พนัธ์จนัทร์ดี นายธนากร  พนัธ์จนัทร์ดี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า

7 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 1,900.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เมษายน  2562  - กองคลัง

8 จดัซ้ือน้้าวัสดุมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  จ้านวน 2 รายการ 1,209.10         เฉพาะเจาะจง บจก.สุพรรณผ้าเบรค บจก.สุพรรณผ้าเบรค ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองช่างอบต.บางปลาม้า

9 จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ้านวน 3 รายการ 791.80           เฉพาะเจาะจง บจก.สุพรรณผ้าเบรค บจก.สุพรรณผ้าเบรค ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองช่างอบต.บางปลาม้า

10 จดัซ้ือผ้ามุ้งเขยีวพร้อมเยบ็ จ้านวน 3 ม้วน 1,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานของส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

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



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วธิีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

11 จดัซ้ือวัสดุส้านักงานกระดาษเอ4 จ้านวน 200 รีม 22,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณไอซี ร้านสุพรรณไอซี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

12 จดัซ้ือวัสดุส้านักงานกระดาษเอ4 จ้านวน 75 รีม 8,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณไอซี ร้านสุพรรณไอซี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองคลังอบต.บางปลาม้า

13 จดัซ้ือวัสดุส้านักงานกระดาษ จ้านวน 2 รายการ 6,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณไอซี ร้านสุพรรณไอซี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองช่างอบต.บางปลาม้า

14 จดัซ้ือวัสดุส้านักงานกระดาษเอ4 จ้านวน 75 รีม 8,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณไอซี ร้านสุพรรณไอซี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า

15 จดัซ้ือวัสดุส้านักงานกระดาษเอ4 จ้านวน 15 รีม 1,605.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณไอซี ร้านสุพรรณไอซี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอบต .บางปลาม้า

16 จดัซ้ือวัสดุส้านักงานกระดาษเอ4 จ้านวน 50 รีม 5,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณไอซี ร้านสุพรรณไอซี ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองสาธารณสุขฯอบต.บางปลาม้า

17 จดัซ้ือน้้าวัสดุมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  จ้านวน 1 รายการ 2,090.78         เฉพาะเจาะจง บจก.อริยะอคิวิปเมนท์ บจก.อริยะอคิวิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองช่างอบต.บางปลาม้า

18 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ้านวน 2 รายการ 2,109.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองช่างอบต.บางปลาม้า

19 จดัซ้ือวัคซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า จ้านวน 1,550 ชุดๆละ25บ. 38,750.00      เฉพาะเจาะจง ร้านนาเอี่ยมเกษตรฟาร์ม ร้านนาเอี่ยมเกษตรฟาร์ม ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองสาธารณสุขฯอบต.บางปลาม้า

20 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ จ้านวน 9 รายการ 5,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเต็กองัเภสัช ร้านเต็กองัเภสัช ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองสาธารณสุขฯอบต.บางปลาม้า

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



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วธิีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

21 จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ้านวน 3 รายการ 800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านซอไดนาโม ร้านซอไดนาโม ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองช่างอบต.บางปลาม้า

22 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน 2 รายการ 5,145.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองช่างอบต.บางปลาม้า

23 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง 500.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า

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

25 จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิล จ้านวน 1 ป้าย 585.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า

26 จดัจา้งเหมาประกอบอาหาร จ้านวน 2 รายการ จ้านวน 200 คน 10,000.00      เฉพาะเจาะจง นางบรรจบ สว่างอารมณ์ นางบรรจบ สว่างอารมณ์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

27 จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิล จ้านวน 1 ป้าย 370.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองสาธารณสุขฯอบต.บางปลาม้า

28 จดัจา้งเหมาติดต้ังระบบกระจายสัญญาณแบบไร้สาย จ้านวน 1 งาน 6,905.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธนภัทรคอมพวิเตอร์ ร้านธนภัทรคอมพวิเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กาอบต .บางปลาม้า

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