
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ / จัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ/
ราคากลาง

วธิีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป

1 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 6,040.00         เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
มีนาคม  2562 - ส้านักปลัด

2 จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 57,613.00      เฉพาะเจาะจง บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
มีนาคม  2562  - กองช่าง

3 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  จ้านวน 1 รายการ 16,800.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

4 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  จ้านวน 2 รายการ 13,190.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองคลังอบต.บางปลาม้า

5 จดัซ้ือวัสดุโครงการอบรมคุณธรรมฯ  จ้านวน 24  รายการ 2,160.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า

6 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  จ้านวน 2 รายการ 35,700.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า

7 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  จ้านวน 2 รายการ 8,190.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษางอบต.บางปลาม้า

8 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  จ้านวน 2 รายการ 32,300.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า

9 จดัซ้ือวัสดุโครงการแกไ้ขปัยหาว่างงานฯ  จ้านวน 19  รายการ 8,090.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐสินี ธัญวิรัณโรจน์ น.ส.ณัฐสินี ธัญวิรัณโรจน์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

10 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้  จ้านวน  3  รายการ 15,955.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ถาวรเทรดด้ิงอเิลคทริค บจก.ถาวรเทรดด้ิงอเิลคทริค ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานของกองช่างอบต.บางปลาม้า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวดัสุพรรณบรุี
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11 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง  จ้านวน  8  รายการ 3,105.00         เฉพาะเจาะจง บจก.สีสุพรรณ บจก.สีสุพรรณ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานของกองช่างอบต.บางปลาม้า

12 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 2 รายการ 5,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอจัฉรา ร้านอจัฉรา ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

13 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน ชั้นอเนกประสงค์ 1 ตัว 1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอจัฉรา ร้านอจัฉรา ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองคลังอบต.บางปลาม้า

14 จดัซ้ือตาขา่ยอวน ขนาด 30 นิ้ว จ้านวน 1 มัด 6,660.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนาเอี่ยมเกษตรฟาร์ม ร้านนาเอี่ยมเกษตรฟาร์ม ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

15 จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการอบรมคุณธรรมฯ จ้านวน 1 ป้าย 650.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

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

17 จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลรับช้าระภาษีนอกสถานที ่จ้านวน 2 ป้าย 740.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองคลังอบต.บางปลาม้า

18 จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิล จ้านวน 1 ป้าย 4,440.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองสาธารสุขฯอบต.บางปลาม้า

19 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง 500.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานกองคลังอบต.บางปลาม้า

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ / จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวดัสุพรรณบรุี
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21 จดัจา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง 500.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

22 จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการแกไ้ขปัญหาว่างงานฯ จ้านวน 1 ป้าย 370.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ร้านศรีบัวบานองิค์เจท ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

23 จดัจา้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่๑๐ 426,000         เฉพาะเจาะจง หจก.เคทีพมีอเตอร์ หจก.เคทีพมีอเตอร์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานของกองช่างอบต.บางปลาม้า

24 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที ่ ๖ 2,268,000.00  อบีิดด้ิง หจก.เอน็ พ ีนวกจิ หจก.เอน็ พ ีนวกจิ ราคาต้่าและคุณภาพดี
บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้้า  

25 จดัซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทย ุกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดต้ัง 470,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยท์องสุข หจก.ทรัพยท์องสุข ราคาต้่าและคุณภาพดี
จ้านวน 1 ชุด เพือ่ใช้ในงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอบต .บางปลาม้า คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น

26 จดัซ้ือยานพาหนะและขนส่ง รถขดุไฮดรอลิค จ้านวน 1 คัน 2,200,000.00  อบีิดด้ิง บจก.อะริยะอคีวิปเมนท์ บจก.อะริยะอคีวิปเมนท์ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานของอบต.บางปลาม้า

27 จดัซ้ือยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จ้านวน 1 คัน 811,000.00    อบีิดด้ิง บจก.โตโยต้าเมืองสุพรรณ บจก.โตโยต้าเมืองสุพรรณ ราคาต้่าและคุณภาพดี
เพือ่ใช้ในงานของอบต.บางปลาม้า ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า

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


