
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 440.00          - เฉพาะเจาะจง นายนกุล ศาสตรสาธิต นายนกุล ศาสตรสาธิต มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(นสพ.ประจ าเดือน ก.พ. 62) (440.00)                            (440.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 31,233.16      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ก.พ. 62 (ส านักงานปลัด) (31,233.16)                       (31,233.16)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 326.28          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ก.พ. 62 (กองคลัง) (326.28)                            (323.28)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 244.41          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ก.พ. 62 (กองช่าง) (244.41)                            (244.41)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

 - ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  -  - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ก.พ. 62 (กองสวัส) -                                 -                                 ตามระเบียบพัสดุฯ

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

ประจ าเดือน ก.พ. 62 (540.00)                            (540.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

6 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 15,996.50      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 12/62

(ประจ าเดือน ก.พ. 62) (16,377.96)                       (16,377.96)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.28 ธ.ค.62

7 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 209,976.62    - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 5/62

ประจ าเดือน ก.พ.62 (209,976.62)                      (209,976.62)                      ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.21 ธ.ค.61

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 มนีาคม 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

8 จ้างท าป้ายห้ามจับสัตว์น้ า 1,500.00       - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอรวิส มีเอี่ยวเซอรวิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

 จ านวน 6 ป้าย (1,500.00)                         (1,500.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

9 จ้างท าบอร์ดเลือกต้ัง 24 บอร์ด 28,000.00      - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอรวิส มีเอี่ยวเซอรวิส  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(28,000.00)                       (28,000.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ 

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (สป.) 7,785.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(7,785.00)                         (7,785.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

11 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,080.70       - เฉพาะเจาะจง ร้านไชยเจริญ ร้านไชยเจริญ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

4 รายการ (สป.) (1,080.70)                         (1,080.70)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

12 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 658.05          - เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.รุ่งโรจน์ ร้าน ก.รุ่งโรจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(สป.) (658.05)                            (658.05)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ 37,350.00      - เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลยี เบสเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(กองสวัส) (37,350.00)                       (37,350.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

14 ซ้ือโปรแกรมป้องกัน(กองสวัส) 700.00          - เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลยี เบสเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

คอมฯรหัส 416-54-0034 (700.00)                            (700.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ 3,343.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(กองสวัส) (3,343.00)                         (3,343.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ 

วันที ่ 1 มนีาคม 2562

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี



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

16 ซ้ือแบตเตอรร่ีเคร่ืองส ารองไฟ 800.00          - เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลยี เบสเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(กองช่าง) (800.00)                            (800.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

17 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ 10,680.00      - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธ์ บ.เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(กองช่าง) (10,680.00)                       (10,680.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

18 จ้างซ่อมไฟฟ้า 29 จุด 3,770.00       - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต จ่างสี นายภูษิต จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(3,770.00)                         (3,770.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

19 ซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป 21,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายประทิน กล่ินจันทร์หอม นายประทิน กล่ินจันทร์หอม มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 10/62

(21,000.00)                       (21,000.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.14 ก.พ.61

20 จ้างขนย้ายดินบริเวณคลองเล็ก 25,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายพีรนัฐ ชาญณรงค์กุล นายพีรนัฐ ชาญณรงค์กุล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 16/62

หมู่ที ่3 (25,000.00)                       (25,000.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.14 ก.พ.61

รวม  20  รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 มนีาคม 2562



 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

   

   

   

    

   

  

    

  



 

  

  

   

    

  

   

   

    

  

    

   

   

   

   

   

   

   

   

    



 

   

   

   

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

 

    

   

   

    



 

 


