
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 ม.ีค. 62) (460.00)                            (460.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 28,672.09      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน  ม.ีค. 62 (ส านักงานปลัด) (28,672.09)                       (28,672.09)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 257.01          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ม.ีค. 62 (กองคลัง) (257.01)                            (257.01)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 171.24          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ม.ีค. 62 (กองช่าง) (171.24)                            (171.24)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

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

ประจ าเดือน ม.ีค. 62 (กองสวัส) -                                 -                                 ตามระเบียบพัสดุฯ

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

ประจ าเดือน ม.ีค. 62 (540.00)                            (540.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

6 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 16,033.42      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 12/62

(ประจ าเดือน ม.ีค. 62) (16,033.42)                       (16,033.42)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.28 ธ.ค.62

 - จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) -              - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน

ประจ าเดือน ก.พ.62 (209,976.62)                      (209,976.62)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน มนีาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 เมษายน 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

7 จ้างท าป้ายโครงการ อปพร. 450.00          - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอรวิส มีเอี่ยวเซอรวิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(1,500.00)                         (1,500.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

8 ซ้ือวัสดุอบรมโครงการ อปพร. 1,190.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(1,190.00)                         (1,190.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ 

9 ซ้ือวัสดุอบรม (น้ ามันเชื้อเพลิง) 2,471.40       - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการ อปพร. (2,471.40)                         (2,471.40)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

10 จ้างยานพาหนะ 1 คัน 8,500.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านไชยเจริญ ร้านไชยเจริญ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการ อปพร. (1,080.70)                         (1,080.70)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

11 จ้างตรวจเช็คระยะรถบรรทุกขยะ 4,966.94       - เฉพาะเจาะจง บ.อึ้งง่วนใต๋ อีซูซุเซลส์ บ.อึ้งง่วนใต๋ อีซูซุเซลส์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ทะเบียน 81-6837 (4,966.94)                         (4,966.94)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

12 จ้างท าป้ายห้ามทิง้ขยะ 11,000.00      - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรบภูมิการพิมพ์ จ ากัด บ.เพชรบภูมิการพิมพ์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(11,000.00)                       (11,000.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

13 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,450.00       - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธ์ บ.เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(3,450.00)                         (3,450.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน(หมึกพิมพ)์ 16,771.18      - เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้แห่งประเทศไทย จก. บริษัทริโก้แห่งประเทศไทย จก.  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(16,771.18)                       (16,771.18)                       ตามระเบียบพัสดุฯ 

วันที ่ 1 เมษายน 2562

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน มนีาคม 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

15 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง 12,098.49      - เฉพาะเจาะจง บ.อึ้งง่วนใต๋ อีซูซุเซลส์ บ.อึ้งง่วนใต๋ อีซูซุเซลส์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ทะเบียน กฉ 4954 พบ. (12,098.49)                       (12,098.49)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

16 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,400.00       - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธ์ บ.เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(7,400.00)                         (7,400.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

17 จ้างท าป้ายโครงการ 450.00          - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอรวิส มีเอี่ยวเซอรวิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โรคพิษสุนัขบ้า (450.00)                            (450.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

18 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ 40,600.00      - เฉพาะเจาะจง บ.ไอมีเดียอินโนเวชั่น จก. บ.ไอมีเดียอินโนเวชั่น จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 21/62

ไร้สาย (40,600.00)                       (40,600.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 27 ม.ีค.61

19 จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย 470,000.00    - เฉพาะเจาะจง บ.แหวนวัฒนา ก าจัด บ.แหวนวัฒนา ก าจัด มีคุณสมบัติครบถ้วน สัญญาจ้าง 3/62

พบ.2028 บ้านแขก-บางอินทร์ (470,000.00)                      (470,000.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.13 ม.ีค.61

รวม 19 รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน มนีาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 เมษายน 2562



 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

   

   

   

    

   

  

    

  



 

  

  

   

    

  

   

   

    

  

    

   

   

   

    

   

   

   

   

    



 

   

   

   

    

  

     

  

    

  

    

  

    

  

    

   

    

   

   

    



 

 


