
 ที่
 เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/ เลขประจ าตัว

ประชาชน
 ช่ือผู้ประกอบการ  รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงนิรวมที่
จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

1 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 46,756.90       ๓๐ ม.ิย. ๖๕ 112/2565 ราคาต้่า
กรกฎาคม  2565 - กองช่าง คุณภาพดี

2 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 5,040.00         ๓๐ ม.ิย. ๖๕ 109/2565 ราคาต้่า
กรกฎาคม   2565 - ส้านักปลัด คุณภาพดี

3 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 2,200.00         ๓๐ ม.ิย. ๖๕ 108/2565 ราคาต้่า
กรกฎาคม   2565 - กองคลัง คุณภาพดี

4 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 11,080.00       ๓๐ ม.ิย. ๖๕ 110/2565 ราคาต้่า
กรกฎาคม    2565 - กองสาธารณสุข คุณภาพดี

5 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 5,370.00         ๓๐ ม.ิย. ๖๕ 111/2565 ราคาต้่า
กรกฎาคม    2565 - กองสาธารณสุขงานขยะฯ คุณภาพดี

6 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 66,146.00       ๒๗ ก.ค. ๖๕ 119/2565 ราคาต้่า
สิงหาคม 2565 - กองช่าง คุณภาพดี

7 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 8,750.00         ๒๗ ก.ค. ๖๕ 121/2565 ราคาต้่า
สิงหาคม 2565 - ส้านักปลัด คุณภาพดี

8 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 2,300.00         ๒๗ ก.ค. ๖๕ 120/2565 ราคาต้่า
สิงหาคม 2565 - กองคลัง คุณภาพดี

9 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 14,080.10       ๒๗ ก.ค. ๖๕ 122/2565 ราคาต้่า
สิงหาคม 2565 - กองสาธารณสุข คุณภาพดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาส ที ่ 4  (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

 เอกสารอ้างอิง (6)



 ที่
 เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษี/ เลขประจ าตัว

ประชาชน
 ช่ือผู้ประกอบการ  รายการพัสดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัด
จ้าง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

10 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 8,250.00         ๒๗ ก.ค. ๖๕ 123/2565 ราคาต้่า
สิงหาคม 2565 - กองสาธารณสุขงานขยะฯ คุณภาพดี

11 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 6,940.00         ๓๑ ส.ค. ๖๕ 144/2565 ราคาต้่า
กนัยายน 2565 - ส้านักปลัด คุณภาพดี

12 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 58,346.00       ๓๑ ส.ค. ๖๕ 145/2565 ราคาต้่า
กนัยายน 2565 - กองช่าง คุณภาพดี

13 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 2,400.00         ๓๑ ส.ค. ๖๕ 146/2565 ราคาต้่า
กนัยายน 2565 - กองคลัง คุณภาพดี

14 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 17,950.00       ๓๑ ส.ค. ๖๕ 147/2565 ราคาต้่า
กนัยายน 2565 - กองสาธารณสุข คุณภาพดี

15 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 6,600.00         ๓๑ ส.ค. ๖๕ 148/2565 ราคาต้่า
กนัยายน 2565 - กองสาธารณสุขงานขยะฯ คุณภาพดี

รวมเป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 262,209.00      

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี

 เอกสารอ้างอิง (6)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาส ที ่ 4  (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565)





169,973.00  

92,236.00    


