
 ล าดับที่
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวประชาชน

 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผลสนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

1 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 5,470.00        1 ต.ค. 2561 2/2562 ราคาต้่า
ตุลาคม  2561 - ส้านักปลัด คุณภาพดี

2  0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 36,207.01      1 ต.ค. 2561 1/2562 ราคาต้่า
ตุลาคม 2561  - กองช่าง คุณภาพดี

3 0 725560002163 บจก.เสรีไอทเีซนเตอร์ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน ๒ รายการ 16,160.00      24 ต.ค. 2561 3/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในงานกองคลัง คุณภาพดี

4 3720101013605 นายเมธา  ปล้องค้า จัดจ้างเหมา จ้านวน 1 คน ประจ้าเดือน ตุลาคม 2561 8,700.00        1 ต.ค. 2561 1/2562 ราคาต้่า
เพื่อปฏบิติังานตามโครงการจัดท้าข้อมูลแผนที่ภาษฯี คุณภาพดี

5 3740100336122 ร้านบางล่ีเซอร์วสิ(แอร์บา้น) จัดจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 2 เคร่ือง 1,600.00        18 ต.ค. 2561 2/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา คุณภาพดี

6 3740100336122 ร้านบางล่ีเซอร์วสิ(แอร์บา้น) จัดจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 1 เคร่ือง 24,800.00      18 ต.ค. 2561 3/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในงานกองคลัง คุณภาพดี

7 1729900010126 ร้านศรีบวับานอิงค์เจ็ท จัดจ้างเหมาท้าปา้ยไวนิลขนาด 1.20x2.40 เมตร จ้านวน 1 ปา้ย 370.00           24 ต.ค. 2561 4/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในงานกองคลัง คุณภาพดี

8 0 725560002163 บจก.เสรีไอทเีซนเตอร์ จัดจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง 800.00           24 ต.ค. 2561 5/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา คุณภาพดี

 เอกสารอ้างอิง (6)

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี

ประจ าไตรมาส ที่  1  (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)



 ล าดับที่
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวประชาชน

 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง
เหตุผลสนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

9 - วดัเสาธง เช่าที่ดินวดัเสาธง  ระยะเวลา 1 ป ีเพื่อใช้เปน็ที่ท้าการอบต. 72,600.00      1 ต.ค. 2561 1/2562 ราคาต้่า
บางปลาม้า ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก,แปลงสาธติการเกษตร คุณภาพดี

10 3720900448731 นายกิจจา  วงศ์ประเสริฐ เช่าที่ดิน  ระยะเวลา 1 ป ีเพื่อใช้เปน็ที่ทิ้งพร้อมก้าจัดขยะและ 149,000.00   1 ต.ค. 2561 2/2562 ราคาต้่า
ส่ิงปฏกิูลของอบต.บางปลาม้า คุณภาพดี

11 0 994000520891 สหกรณ์โคนมนครปฐม จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ประจ้าภาคเรียนที่ 2/2561 352,340.64   31 ต.ค. 2561 1/2562 ราคาต้่า
จ้านวน 2 รายการ คุณภาพดี

12 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 3,710.00        31 ต.ค. 2561 9/2562 ราคาต้่า
พฤศจิกายน  2561 - ส้านักปลัด คุณภาพดี

13  0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 24,015.84      31 ต.ค. 2561 10/2562 ราคาต้่า
พฤศจิกายน 2561  - กองช่าง คุณภาพดี

14 3729900123300 ร้านอัจฉรา จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน  จ้านวน 3 รายการ 20,500.00      14 พ.ย. 2561 4/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในงานส้านักปลัด คุณภาพดี

15 0 725560002163 บจก.เสรีไอทเีซนเตอร์ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 11  รายการ 33,770.00      21 พ.ย. 2561 5/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในงานส้านักปลัด คุณภาพดี

16  0 725554000600 บจก.ถาวรเทรดด้ิงอิเลคทริค จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ ตัวควบคุมเซนเซอร์แสง จ้านวน 50 ตัว 10,500.00      23 พ.ย. 2561 6/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในงานกองช่าง คุณภาพดี

 เอกสารอ้างอิง (6)

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาส ที่  1  (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี



 ล าดับที่
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวประชาชน

 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง
เหตุผลสนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

17 3720340005996 ร้านซอไดนาโม จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรร่ี จ้านวน 2 อัน 8,400.00        23 พ.ย. 2561 7/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในงานกองช่าง คุณภาพดี

18 1729900010126 ร้านศรีบวับานอิงค์เจ็ท จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  จ้านวน 14 รายการ 8,057.40        30 พ.ย. 2561 8/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในงานกองช่าง คุณภาพดี

19 1729900010126 ร้านศรีบวับานอิงค์เจ็ท จัดจ้างเหมาท้าปา้ยไวนิล จ้านวน 2 รายการ 5,206.00        9 พ.ย. 2561 7/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้กองคลัง คุณภาพดี

20 372090883853 ร้านปา้ยฟไูอเดีย จัดจ้างเหมาท้าปา้ยโครงการสร้างคณะกรรมการการศึกษา 5,885.00        9 พ.ย. 2561 8/2562 ราคาต้่า
จ้านวน 1 ปา้ย เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา คุณภาพดี

21 3720101013605 นายเมธา  ปล้องค้า จัดจ้างเหมา จ้านวน 1 คน ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2561 8,700.00        31 ต.ค. 2561 6/2562 ราคาต้่า
เพื่อปฏบิติังานตามโครงการจัดท้าข้อมูลแผนที่ภาษฯี คุณภาพดี

22 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 4,850.00        30 พ.ย. 2561 11/2562 ราคาต้่า
ธนัวาคม  2561 - ส้านักปลัด คุณภาพดี

23  0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จัดซ้ือวสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 21,903.80      30 พ.ย. 2561 12/2562 ราคาต้่า
ธนัวาคม 2561  - กองช่าง คุณภาพดี

24 0 725560002163 บจก.เสรีไอทเีซนเตอร์ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 2  รายการ 1,065.00        17 ธ.ค. 2561 13/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในงานส้านักปลัด คุณภาพดี

 เอกสารอ้างอิง (6)

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาส ที่  1  (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี



 ล าดับที่
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวประชาชน

 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง
เหตุผลสนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

25 0 725560002163 บจก.เสรีไอทเีซนเตอร์ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 1  รายการ 690.00           17 ธ.ค. 2561 14/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา คุณภาพดี

26 0 725560002163 บจก.เสรีไอทเีซนเตอร์ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 3  รายการ 4,770.00        17 ธ.ค. 2561 15/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา คุณภาพดี

27 0 725560002163 บจก.เสรีไอทเีซนเตอร์ จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 3  รายการ 2,130.00        25 ธ.ค. 2561 16/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในงานกองช่าง คุณภาพดี

28 0 725560002163 บจก.เสรีไอทเีซนเตอร์ จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง 500.00           17 ธ.ค. 2561 9/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในงานส้านักปลัด คุณภาพดี

29 1729900010126 ร้านศรีบวับานอิงค์เจ็ท จัดจ้างเหมาท้าปา้ยไวนิล จ้านวน 2 รายการ 1,144.00        20 ธ.ค. 2561 10/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาลฯ คุณภาพดี

30 1729900010126 ร้านศรีบวับานอิงค์เจ็ท จัดจ้างเหมาท้าปา้ยไวนิล จ้านวน 1 รายการ 370.00           26 ธ.ค. 2561 11/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ต้อนรับนายอ้าเภอและคณะตรวจเยี่ยมฯ คุณภาพดี

31 1729900010126 ร้านศรีบวับานอิงค์เจ็ท จัดจ้างเหมาท้าปา้ยไวนิล จ้านวน 1 รายการ 370.00           27 ธ.ค. 2561 12/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธใ์หก้ับประชาชนในพื้นที่ต้าบลบางปลาม้า คุณภาพดี

32  0 105534086890 บจก.นพเกตุเน็ทเวร์ิค ค่าเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ใหพ้ื้นที่ไม่จ้ากัด,อีเมลล์ไม่จ้ากัด 1 ปี 13,250.00      16 ธ.ค. 2561 5/2562 ราคาต้่า
เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธใ์หก้ับประชาชนในพื้นที่ต้าบลบางปลาม้า คุณภาพดี

 เอกสารอ้างอิง (6)

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาส ที่  1  (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี



 ล าดับที่
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/ 
เลขประจ าตัวประชาชน

 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือ

จัดจ้าง
เหตุผลสนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

33 0 105513004762 บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน ต.ค.2561 7,019.20        1 ต.ค. 2561 3/2562 ราคาต้่า
คุณภาพดี

34 0 105513004762 บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน พ.ย.2561 9,934.08        1 ต.ค. 2561 3/2562 ราคาต้่า
คุณภาพดี

35 0 105513004762 บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน ธ.ค.2561 6,210.00        1 ต.ค. 2561 3/2562 ราคาต้่า
คุณภาพดี

36 0 105513004762 บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ้าเดือน ธ.ค.2561 10,618.28      1 ต.ค. 2561 4/2562 ราคาต้่า
คุณภาพดี

รวมเปน็เงนิงบประมาณทั้งสิ้น 881,616       

 เอกสารอ้างอิง (6)

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาส ที่  1  (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี



94,107.01  



#########



64,067.20  



23,224.00  



33,781.56  


