
 ที่
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
 เลขประจ าตัวประชาชน

 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงนิรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
เหตุผลสนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

1 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 4,210.00           25 ธ.ค.2561 17/2562 ราคาต้่า
มกราคม  2562 - ส้านักปลัด คุณภาพดี

2 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 10,723.78         25 ธ.ค.2561 18/2562 ราคาต้่า
มกราคม 2562  - กองช่าง คุณภาพดี

3 3720400108575 นายธนากร พนัธ์จนัทร์ดี จดัซ้ือน้้าด่ืม  ชนิดถว้ยและน้้าแขง็ 1,380.00           2 ม.ค.2562 19/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ในงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 คุณภาพดี

4  0 723559001254 หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 8 รายการ 5,620.00           11 ม.ค.2562 20/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใชในงานส้านักปลัด คุณภาพดี

5  0 723559001254 หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 15 รายการ 8,420.00           11 ม.ค.2562 21/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใชในงานส้านักปลัด คุณภาพดี

6  0 723535000967 หจก.จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ้านวน 3 รายการ 4,110.00           11 ม.ค.2562 22/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ในงานกองช่าง คุณภาพดี

7  0 723535000967 หจก.จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ้านวน 15 รายการ 5,340.00            11 ม.ค.2562 23/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ในงานกองช่าง คุณภาพดี

8 3410102263401 ร้านธนภัทรคอมพวิเตอร์ จดัซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน เคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ จ้านวน 1 เคร่ือง 11,200.00         17 ม.ค.2562 24/2562 ราคาต้่า
แอนด์โอเอ เพือ่ใช้ในงานของส้านักปลัด คุณภาพดี

9  0 725560001671 บจก.สุพรรณผ้าเบรคพฒันา จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ้านวน 2 รายการ 2,354.00           17 ม.ค.2562 25/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ในงานของส้านักปลัด คุณภาพดี

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาส ที่  2  (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี

 เอกสารอ้างอิง (6)



 ที่
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
 เลขประจ าตัวประชาชน

 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือจัด

จ้าง
เหตุผลสนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

10  0 105524005943 บจก.อริยะอคิวิปเมนท์ จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ้านวน 6 รายการ 14,129.14         17 ม.ค.2562 26/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ในงานของกองช่าง คุณภาพดี

11  0 725554000600 บจก.ถาวรเทรดด้ิงอเิลคทริค จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง  จ้านวน 4 รายการ 215.00              18 ม.ค.2562 27/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ในงานของกองช่าง คุณภาพดี

12  0 105524005943 บจก.อริยะอคิวิปเมนท์ จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ้านวน 3 รายการ 2,966.90           24 ม.ค.2562 28/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ในงานของกองช่าง คุณภาพดี

13 1729900010126 ร้านศรีบัวบานองิเจท จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิล ขนาด 1.70x4 ม. จ้านวน 1 ป้าย 884.00              2 ม.ค.2562 13/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ในงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 คุณภาพดี

14 3720400097948 นางจนัทร์เพญ็  คล้ายสังข์ จดัจา้งเหมารถเทนเลอร์ขนยา้ยรถขดุไฮดรอลิคตีนตะขาบ 2,000.00           7 ม.ค.2562 14/2562 ราคาต้่า
จ้านวน 1 เทีย่ว คุณภาพดี

15 3720400097948 นางจนัทร์เพญ็  คล้ายสังข์ จดัจา้งเหมารถเทนเลอร์ขนยา้ยรถขดุไฮดรอลิคตีนตะขาบ 2,000.00           17 ม.ค.2562 15/2562 ราคาต้่า
จ้านวน 1 เทีย่ว คุณภาพดี

16  0 725560001671 บจก.สุพรรณผ้าเบรคพฒันา จดัจา้งเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมพร้อมเปล่ียนถา่ยน้้ามันเคร่ือง 13,358.95         17 ม.ค.2562 16/2562 ราคาต้่า
รถยนต์ กข-9603 สพ  จ้านวน 13 รายการ คุณภาพดี

17 3720400237821 ร้าน สุพันธุร์ถเกี่ยว     จดัจา้งเหมาซ่อมแซมรถขดุไฮดรอลิคตีนตะขาบ ตค-1771 สพ 197,916.00       7 ม.ค.2562 1/2562 ราคาต้่า
จ้านวน 1 คัน คุณภาพดี

18 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 3,370.00           31 ม.ค.2562 29/2562 ราคาต้่า
กมุภาพนัธ์  2562 - ส้านักปลัด คุณภาพดี

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี

 เอกสารอ้างอิง (6)

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาส ที่  2  (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)



 ที่
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
 เลขประจ าตัวประชาชน

 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือจัด

จ้าง
เหตุผลสนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

19 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 38,370.51         31 ม.ค.2562 30/2562 ราคาต้่า
กมุภาพนัธ์  2562  - กองช่าง คุณภาพดี

20  0 723559001254 หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ จดัซ้ืวัสดุงานบ้านงานครัว  จ้านวน 32 รายการ 11,770.00         5 ก.พ.2562 31/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอบต .บางปลาม้า คุณภาพดี

21  0 723559001254 หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ จดัซ้ือวัสดุการศึกษา  จ้านวน  32  รายการ 6,430.00           5 ก.พ.2562 32/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอบต .บางปลาม้า คุณภาพดี

22 0 725560002163 บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้านวน  4  รายการ 2,850.00           8 ก.พ.2562 33/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอบต .บางปลาม้า คุณภาพดี

23 0 725560002163 บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้านวน  1  รายการ 2,880.00           8 ก.พ.2562 34/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษา คุณภาพดี

24 0 725560002163 บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้านวน  3  รายการ 950.00              8 ก.พ.2562 35/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัด คุณภาพดี

25  0 723559001254 หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน  จ้านวน  25  รายการ 12,340.00         8 ก.พ.2562 36/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ในงานกองคลัง คุณภาพดี

26 725560002325 บจก.ออมอเิลคโทรนิค จดัจา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทย ุจ้านวน 2 รายการ 4,815.00           1 ก.พ.2562 17/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ส้าหรับงานกองช่าง คุณภาพดี

27 0 725560002163 บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ จดัจา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน 3 เคร่ือง 9,440.00           5 ก.พ.2562 18/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ส้าหรับงานกองช่าง คุณภาพดี

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาส ที่  2  (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี

 เอกสารอ้างอิง (6)



 ที่
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
 เลขประจ าตัวประชาชน

 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือจัด

จ้าง
เหตุผลสนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

28 1729900010126 ร้านศรีบัวบานองิท์เจท จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการวัดประชารัฐ จ้านวน 1 ป้าย 390.00              7 ก.พ.2562 19/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษา คุณภาพดี

29 1729900010126 ร้านศรีบัวบานองิท์เจท จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการรับสมัครและรับมอบตัวนักเรียนใหม่ 2,262.00           7 ก.พ.2562 20/2562 ราคาต้่า
จ้านวน 1 ป้าย เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษา คุณภาพดี

30 0 725560002163 บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ จดัจา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 1,000.00           8 ก.พ.2562 21/2562 ราคาต้่า
จ้านวน 2 เคร่ือง เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัด คุณภาพดี

31 3720700038092 ร้านโอโซนเคร่ืองกรองน้้า จดัจา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้้า 2,960.00           25 ก.พ.2562 22/2562 ราคาต้่า
จ้านวน 2 เคร่ือง เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษา คุณภาพดี

32 0 725560002163 บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ จดัจา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 550.00              28 ก.พ.2562 23/2562 ราคาต้่า
จ้านวน 1 เคร่ือง  กองการศึกษา คุณภาพดี

33 0 725560002163 บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ จดัจา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 5,380.00           28 ก.พ.2562 24/2562 ราคาต้่า
จ้านวน 1 เคร่ือง  กองคลัง คุณภาพดี

34 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 6,040.00           28 ก.พ.2562 37/2562 ราคาต้่า
มีนาคม  2562 - ส้านักปลัด คุณภาพดี

35 0 725528000053 บจก.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จดัซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้าเดือน 57,613.00         28 ก.พ.2562 38/2562 ราคาต้่า
มีนาคม  2562  - กองช่าง คุณภาพดี

36 0 725560002163 บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  จ้านวน 1 รายการ 16,800.00         1 มี.ค.2562 39/2562 ราคาต้่า
เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า คุณภาพดี

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาส ที่  2  (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี

 เอกสารอ้างอิง (6)



 ที่
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
 เลขประจ าตัวประชาชน

 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือจัด

จ้าง
เหตุผลสนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

37 0 725560002163 บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  จ้านวน 2 รายการ 13,190.00         1 มี.ค.2562 40/2562

เพือ่ใช้ในงานกองคลังอบต.บางปลาม้า
38  0 723559001254 หจก.แสงตะวันอคิวิปเมนท์ จดัซ้ือวัสดุโครงการอบรมคุณธรรมฯ  จ้านวน 24  รายการ 2,160.00           1 มี.ค.2562 41/2562

เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า
39 0 725560002163 บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  จ้านวน 2 รายการ 35,700.00         7 มี.ค.2562 42/2562

เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า
40 0 725560002163 บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  จ้านวน 2 รายการ 8,190.00           7 มี.ค.2562 43/2562

เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษางอบต.บางปลาม้า
41 0 725560002163 บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  จ้านวน 2 รายการ 32,300.00         7 มี.ค.2562 44/2562

เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษาอบต.บางปลาม้า
42 3729900080104 น.ส.ณัฐสินี ธัญวิรัณโรจน์ จดัซ้ือวัสดุโครงการแกไ้ขปัญหาว่างงานฯ  จ้านวน 19  รายการ 8,090.00           15 มี.ค.2562 45/2562

เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า
43  0 725554000600 บจก.ถาวรเทรดด้ิงอเิลคทริค จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้  จ้านวน  3  รายการ 15,955.00         18 มี.ค.2562 46/2562

เพือ่ใช้ในงานของกองช่างอบต.บางปลาม้า
44  0 725548000296 บจก.สีสุพรรณ จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง  จ้านวน  8  รายการ 3,105.00           18 มี.ค.2562 47/2562

เพือ่ใช้ในงานของกองช่างอบต.บางปลาม้า
45 3729900123300 ร้านอจัฉรา จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 2 รายการ 5,000.00           26 มี.ค.2562 48/2562

เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี

 เอกสารอ้างอิง (6)

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาส ที่  2  (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)



 ที่
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
 เลขประจ าตัวประชาชน

 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือจัด

จ้าง
เหตุผลสนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

46 3729900123300 ร้านอจัฉรา จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน ชั้นอเนกประสงค์ 1 ตัว 1,000.00           26 มี.ค.2562 49/2562

เพือ่ใช้ในงานกองคลังอบต.บางปลาม้า
47 1720100094149 ร้านนาเอี่ยมเกษตรฟาร์ม จดัซ้ือตาขา่ยอวน ขนาด 30 นิ้ว จ้านวน 1 มัด 6,660.00           26 มี.ค.2562 50/2562

เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า
48 1729900010126 ร้านศรีบัวบานองิค์เจท จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการอบรมคุณธรรมฯ จ้านวน 1 ป้าย 650.00              1 มี.ค.2562 25/2562

เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า
49 3720901027403 นายธมกร  พนัสดิษฐ์ จดัจา้งเหมารถเทนเลอร์ ขนยา้ยรถขดุไฮดรอลิคตีนตะขาบ 2,000.00           7 มี.ค.2562 25/2562

จ้านวน 1 เทีย่ว  เพือ่ใช้ในงานของกองช่างอบต.บางปลาม้า
50 1729900010126 ร้านศรีบัวบานองิค์เจท จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลรับช้าระภาษีนอกสถานที ่จ้านวน 2 ป้าย 740.00              11 มี.ค.2562 27/2562

เพือ่ใช้ในงานกองคลังอบต.บางปลาม้า
51 1729900010126 ร้านศรีบัวบานองิค์เจท จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิล จ้านวน 1 ป้าย 4,440.00           12 มี.ค.2562 28/2562

เพือ่ใช้ในงานกองสาธารสุขฯอบต.บางปลาม้า
52 0 725560002163 บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ จดัจา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง 500.00              12 มี.ค.2562 29/2562

เพือ่ใช้ในงานกองคลังอบต.บางปลาม้า
53 3720901027403 นายธมกร  พนัสดิษฐ์ จดัจา้งเหมารถเทนเลอร์ ขนยา้ยรถขดุไฮดรอลิคตีนตะขาบ 2,000.00           15 มี.ค.2562 30/2562

จ้านวน 1 เทีย่ว  เพือ่ใช้ในงานของกองช่างอบต.บางปลาม้า
54 0 725560002163 บจก.เสรีไอทีเซนเตอร์ จดัจา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ้านวน 1 เคร่ือง 500.00              15 มี.ค.2562 31/2562

เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาส ที่  2  (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี

 เอกสารอ้างอิง (6)



 ที่
 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
 เลขประจ าตัวประชาชน

 ชื่อผู้ประกอบการ  รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงนิที่จัดซ้ือจัด

จ้าง
เหตุผลสนับสนุน

(1) (2) (3) (4) (5) วันที่ เลขที่ (7)

55 1729900010126 ร้านศรีบัวบานองิค์เจท จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการแกไ้ขปัญหาว่างงานฯ จ้านวน 1 ป้าย 370.00              15 มี.ค.2562 32/2562

เพือ่ใช้ในงานส้านักปลัดอบต.บางปลาม้า
56   0 723552000112 หจก.เคทีพมีอเตอร์ จดัจา้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่๑๐ 426,000           25 มี.ค.2562 2/2562

เพือ่ใช้ในงานของกองช่างอบต.บางปลาม้า
57 0 723536000723 หจก.เอน็ พ ีนวกจิ โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที ่ ๖ 2,268,000.00    22 มี.ค.2562 1/2562

บ้านดอนมะเกลือ   ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้้า  
58  0 723559001335 หจก.ทรัพยท์องสุข จดัซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทย ุกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดต้ัง 470,000.00       4 มี.ค.2562 2/2562

คอนสตรัคชั่น จ้านวน 1 ชุด เพือ่ใช้ในงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอบต .บางปลาม้า
59  0 105524005943 บจก.อะริยะอคีวิปเมนท์ จดัซ้ือยานพาหนะและขนส่ง รถขดุไฮดรอลิค จ้านวน 1 คัน 2,200,000.00    4 มี.ค.2562 3/2562

เพือ่ใช้ในงานของอบต.บางปลาม้า
60 0 725557000601 บจก.โตโยต้าเมืองสุพรรณ จดัซ้ือยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จ้านวน 1 คัน 811,000.00       4 มี.ค.2562 4/2562

ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า เพือ่ใช้ในงานของอบต.บางปลาม้า

รวมเปน็จ านวนเงนิทั้งสิ้น 6,790,588.28   

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาส ที่  2  (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาม้า  อ าเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบรุี

 เอกสารอ้างอิง (6)



53,357.78     



236,839.99   



89,845.51     



92,995.00     



123,690.00   



18,490.00     
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