
ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ ซ้ือ/จ้าง กลาง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป สัญญา/ข้อตกลง

(บาท) (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 460.00         - เฉพาะเจาะจง นายนกุล ศาสตรสาธิต นายนกุล ศาสตรสาธิต มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(นสพ.ประจ าเดือน ธ.ค 61) (460.00)                            (460.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 41,364.18     - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ธ.ค. 61 (ส านักงานปลัด) (41,364.18)                       (41,364.18)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 409.65         - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ธ.ค. 61 (กองคลัง) (409.65)                            (409.65)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 409.65         - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ธ.ค. 61 (กองช่าง) (409.65)                            (409.65)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 245.01         - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ธ.ค. 61 (กองสวัส) (245.01)                            (245.01)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน(น้ าด่ืม) 540.00         - เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ธ.ค. 61 (540.00)                            (540.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

7 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 14,608.50     - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 1/62

(ประจ าเดือน ธ.ค. 61) (14,608.50)                       (14,608.50)                      ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.1 ต.ค.61

8 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 44,178.12     - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 1/62

ประจ าเดือน ธ.ค.61 (44,178.12)                       (44,178.12)                      ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.31 ต.ค.61

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 2 มกราคม 2562



ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ ซ้ือ/จ้าง กลาง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป สัญญา/ข้อตกลง

(บาท) (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

9 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 1,900.00       - เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเอ็นโมโนเน็ต ร้าน พีเอ็นโมโนเน็ต มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (1,900)                             (1,900)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

10 ซ้ือไฟฟ้า 126,695.00    - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธ์ บ.เพชรชมภูพันธ์  มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 2/62

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (126,695.00)                      (126,695.00)                     ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.13 ธ.ค.61

11 จ้างท าโซฟาถังน้ ามัน 52,000.00     - เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านถังเหล็ก ร้าน บ้านถังเหล็ก มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 5/62

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (52,000.00)                       (52,000.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.17 ธ.ค.61

12 ซ้ือไม้รวก 7 รายการ 3,750.00       - เฉพาะเจาะจง ณัฐชาค้าไม้ไผ่ ณัฐชาค้าไม้ไผ่ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (3,750)                             (3,750)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

13 ซ้ือลูกบอลโยคะ 25 ลูก 2,500.00       - เฉพาะเจาะจง ธนัชวิทย์การค้า ธนัชวิทย์การค้า มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (2,500.00)                         (2,500.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

14 ซ้ือไม้พาเลท 5,850.00       - เฉพาะเจาะจง นางนัฐทริกา จิตาจารย์ นางนัฐทริกา จิตาจารย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (5,850.00)                         (5,850.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

15 ซ้ือไม้ยูคา 6 รายการ 5,965.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.สายชล สุขอิ่ม น.ส.สายชล สุขอิ่ม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (5,965.00)                         (5,965.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

16 จ้างท าโครงดาวไม้ไผ่ 680.00         - เฉพาะเจาะจง นายสมหวัง ม่วงบุญมี นายสมหวัง ม่วงบุญมี  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (680.00)                            (680.00)                           ตามระเบียบพัสดุฯ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 2 มกราคม 2562

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน ธันวาคม 2561



ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ ซ้ือ/จ้าง กลาง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป สัญญา/ข้อตกลง

(บาท) (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

17 ซ้ือผ้าและวัสดุทีเ่กี่ยวข้อง 5,410.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านโภคะ ร้านโภคะ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (5,410)                             (5,410)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

18 จ้างจุดพลุ 300 ลูก 36,000.00     - เฉพาะเจาะจง นายทอง ศรีจันทร์ นายทอง ศรีจันทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (36,000.00)                       (36,000.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

19 ซ้ือไฟฟ้า 51,800.00     - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธ์ บ.เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 4/62

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (51,800.00)                       (51,800.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.19 ธ.ค.61

20 จ้างปรับพืน้ที่ 6,600.00       - เฉพาะเจาะจง  นายพีรนัฐ ชาญนรงค์กุล  นายพีรนัฐ ชาญนรงค์กุล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (6,600.00)                         (6,600.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

21 จ้างเช่าห้องน้ า 10 ห้อง 26,750.00     - เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีเอ็ม.เพาเวอร์ บริษัท ท.ีเอ็ม.เพาเวอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 6/62

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (26,750.00)                       (26,750.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.21 ธ.ค.61

22 จ้างเช่ารถขนห้องน้ า 16,000.00     - เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีเอ็ม.เพาเวอร์ บริษัท ท.ีเอ็ม.เพาเวอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 7/62

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (16,000.00)                       (16,000.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.21 ธ.ค.61

23 จ้างท าป้ายต่างๆ 9 รายการ 9,160.00       - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (9,160.00)                         (9,160.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ 

24 จ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์ 5 รายการ 56,300.00     - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส  มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 9/62

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (56,300.00)                       (56,300.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.21 ธ.ค.61

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 2 มกราคม 2562



ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ ซ้ือ/จ้าง กลาง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป สัญญา/ข้อตกลง

(บาท) (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

25 จ้างเหมารถไถปรับพืน้ที่ 7,350.00       - เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย ระเริงทรัพย์ นายสมหมาย ระเริงทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (7,350.00)                         (7,350.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

26 ซ้ือไฟฟ้า 17,390.00     - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธ์ บ.เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 6/62

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (17,390.00)                       (17,390.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.21 ธ.ค.61

27 ซ้ือวัสดุ 18 รายการ 6,768.82       - เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.รุ่งโรจน์ ร้าน ก.รุ่งโรจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (6,768.82)                         (6,768.82)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

28 ซ้ือวัสดุ 11 รายการ 1,890.00       - ตกลงราคา ร้าน ไชยเจริญ ร้าน ไชยเจริญ  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (1,890.00)                         (1,890.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ  

29 จ้างท าพิธีเปิดงาน 10,000.00     - เฉพาะเจาะจง ญาณิศา อีควิปเม้นท์ ญาณิศา อีควิปเม้นท์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

 โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (10,000.00)                       (10,000.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

30 จ้างเช่าเวที 10,000.00     - เฉพาะเจาะจง นายศิริ คุ้มครอง นายศิริ คุ้มครอง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (10,000.00)                       (10,000.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

31 จ้างมหรสพพร้อมเคร่ืองเสียง 28,500.00     - เฉพาะเจาะจง นายจุมพลภัทร์  สรรพศิริมงคล นายจุมพลภัทร์  สรรพศิริมงคล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (28,500.00)                       (28,500.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

32 จ้างเคร่ืองเสียงกองอ านวยการ 7,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายธาดา  สุขจันทร์ นายธาดา  สุขจันทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (7,000.00)                         (7,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 2 มกราคม 2562

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน ธันวาคม 2561



ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ ซ้ือ/จ้าง กลาง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป สัญญา/ข้อตกลง

(บาท) (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

33 จ้างเคร่ืองปัน่ไฟและติดต้ังไฟ 150,000.00    - เฉพาะเจาะจง นายวันชัย  มากมูล นายวันชัย  มากมูล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานบางขุนไทร Sea Salt (150,000.00)                      (150,000.00)                    ตามระเบียบพัสดุฯ

34 ซ้ือเคร่ืองไทยธรรม 1 ชุด 500.00         - เฉพาะเจาะจง นางนิรมล เจริญสิน นางนิรมล เจริญสิน มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการคุณธรรม จริยธรรม (500.00)                            (500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

35 จ้างประกอบอาหาร 5,000.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.จรัญ  ไข่นาค น.ส.จรัญ  ไข่นาค มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการคุณธรรม จริยธรรม (5,000.00)                         (5,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

36 จ้างท าป้าย 450.00         - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการคุณธรรม จริยธรรม (450.00)                            (450.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

37  ซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า รหัส 3,650.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านพรีเมี่ยม เซอร์วิส ร้านพรีเมี่ยม เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

 420-44-0001, 420-53-0002 (3,650.00)                         (3,650.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

38 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,731.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(5,731.00)                         (5,731.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

39 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 909.50         - เฉพาะเจาะจง อู่ ส. ช่างยนต์ อู่ ส. ช่างยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ทะเบียน 81-2775 พบ. (909.50)                            (909.50)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

40 จ้างซ่อมรถยนต์ กง 3042 พบ. 25,354.72     - ตกลงราคา บ.อึ้งง่วนใต๋ อีซูซุเซลส์ บ.อึ้งง่วนใต๋ อีซูซุเซลส์  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(25,354.72)                       (25,354.72)                       ตามระเบียบพัสดุฯ 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
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ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ ซ้ือ/จ้าง กลาง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป สัญญา/ข้อตกลง

(บาท) (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

41 จ้างซ่อมเคร่ืองปัม้น้ า 1,000.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านพรีเมี่ยม เซอร์วิส ร้านพรีเมี่ยม เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

055-60-00069 (1,000.00)                         (1,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

42 จ้างท าป้าย 2 รายการ 2,250.00       - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการลดอุบัติภัยปีใหม่ (2,250.00)                         (2,250.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

43 จ้างเช่าเต็นท์ 1 หลัง 500.00         - เฉพาะเจาะจง นายส ารวล  อินมี นายส ารวล  อินมี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการลดอุบัติภัยปีใหม่ (500.00)                            (500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

44 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,200.00       - เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลยีเซอร์วิส เบสเทคโนโลยีเซอร์วิส  มีคุณสมบัติครบถ้วน   -

(โปรแกรมป้องกันไวรัส สป.) (4,200)                             (4,200)                             ตามระเบียบพัสดุฯ 

45 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,200.00       - เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลยีเซอร์วิส เบสเทคโนโลยีเซอร์วิส  มีคุณสมบัติครบถ้วน   -

 (โปรแกรมป้องกันไวรัส คลัง) (4,200)                             (4,200)                             ตามระเบียบพัสดุฯ 

46 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,100.00       - เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลยีเซอร์วิส เบสเทคโนโลยีเซอร์วิส  มีคุณสมบัติครบถ้วน   -

(โปรแกรมป้องกันไวรัส ช่าง) (2,100)                             (2,100)                             ตามระเบียบพัสดุฯ 

47 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,100.00       - เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลยีเซอร์วิส เบสเทคโนโลยีเซอร์วิส  มีคุณสมบัติครบถ้วน   -

(โปรแกรมป้องกันไวรัส สวัสดิการ) (2,100)                             (2,100)                             ตามระเบียบพัสดุฯ 

48 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 1,540.00       - เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณไฟฟ้า ร้าน อรุณไฟฟ้า มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(1,540.00)                         (1,540.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน ธันวาคม 2561
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วันที ่ 2 มกราคม 2562



ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ที่ ซ้ือ/จ้าง กลาง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป สัญญา/ข้อตกลง

(บาท) (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

49 ซ้ือลูกรังทรายพร้อมเกล่ีย 105,000.00    - เฉพาะเจาะจง หจก.ซารียา ก่อสร้าง หจก.ซารียา ก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 3/62

(105,000.00)                      (105,000.00)                    ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.14 ธ.ค.61

50 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 5,770.00       - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธ์ บ.เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(5,770.00)                         (5,770.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

51 จ้างซ่อมไฟ 27 จุด 3,510.00       - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต จ่างสี นายภูษิต จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(3,510.00)                         (3,510.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

52 ซ้ือหินคลุก 5,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย รพเริงทรัพย์ นายสมหมาย รพเริงทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(5,000.00)                         (5,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

53 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 120,000.00    - เฉพาะเจาะจง หจก.สมหมาย หจก.สมหมาย  มีคุณสมบัติครบถ้วน   -

(120,000)                          (120,000)                         ตามระเบียบพัสดุฯ 

รวม 53 รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน ธันวาคม 2561
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