
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 480.00          - เฉพาะเจาะจง นายนกุล ศาสตรสาธิต นายนกุล ศาสตรสาธิต มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(นสพ.ประจ าเดือน เม.ย. 62) (480.00)                            (480.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 33,104.27      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน เม.ย. 62 (ส านักงานปลัด) (33,104.27)                       (33,104.27)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 177.84          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน เม.ย. 62 (กองคลัง) (177.84)                            (177.84)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 266.01          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน เม.ย. 62 (กองช่าง) (266.01)                            (266.01)                            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 เม.ย. 62 (540.00)                            (540.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

6 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 18,130.19      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 20/62

(ประจ าเดือน เม.ย. 62) (18,130.19)                       (18,130.19)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.26 ม.ีค.62

 - จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) -              - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน เม.ย.62 -                                 -                                 ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 พฤษภาคม 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 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 23,828.90      - เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.รุ่งโรจน์ ร้าน ก.รุ่งโรจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(23,828.90)                       (23,828.90)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

8 จ้างท าป้าย ขนาด 1x3 เมตร 450.00          - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอรวิส มีเอี่ยวเซอรวิส  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (450.00)                            (450.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ 

9 จ้างเช่าเต็นท์ 2 หลัง 1,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายส ารวล อินมี นายส ารวล อินมี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (1,000.00)                         (1,000.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

10 จ้างติดต้ังไฟฟ้า 7 วัน 700.00          - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต  จ่างสี นายภูษิต  จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (700.00)                            (700.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

11 จัดซ้ือธง 2 รายการ 7,000.00       - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธ์ บ.เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(7,000.00)                         (7,000.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

12 จ้างท าป้าย ขนาด 1x3 เมตร 450.00          - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอรวิส มีเอี่ยวเซอรวิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ (450.00)                            (450.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

13 จัดซ้ือวัสดุอบรม 1,440.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ (1,440.00)                         (1,440.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

14 จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ 1 คัน 8,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายมนู  บัวทอง นายมนู  บัวทอง  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพ (8,000.00)                         (8,000.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ 

วันที ่ 1 พฤษภาคม 2562

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน เมษายน 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 จ้างลงข้อความถวายพระพร 3,500.00       - เฉพาะเจาะจง บ.หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ บ.หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ฉบับวันที ่2 พ.ค.62 (3,500.00)                         (3,500.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

16 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 2,354.00       - เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.รุ่งโรจน์ ร้าน ก.รุ่งโรจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(2,354.00)                         (2,354.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

17 ซ้ือแบบพิมพ์ 8 รายการ 12,166.00      - เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(12,166.00)                       (12,166.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

18 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ ขขว 523 3,300.00       - เฉพาะเจาะจง อัมพรเรสซ่ิงค์ อัมพรเรสซ่ิงค์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(3,300.00)                         (3,300.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

19 ซ้ือวัสดุยานพาหนะรถจักรยานยนต์ 1,980.00       - เฉพาะเจาะจง อัมพรเรสซ่ิงค์ อัมพรเรสซ่ิงค์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ทะเบียน 1 กจ 5560 (1,980.00)                         (1,980.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

20 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,540.00       - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธ์ บ.เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

3 รายการ (2,540.00)                         (2,540.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

21 จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 17 จุด 2,210.00       - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต จ่างสี นายภูษิต จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(2,210.00)                         (2,210.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

22 จ้างเช่าเวทีและโดม 1 หลัง 13,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายศิริ คุ้มครอง นายศิริ คุ้มครอง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานสงกรานต์ (13,000.00)                       (13,000.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

รวมจ านวน 22 รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 พฤษภาคม 2562



 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

   

   

   

    

   

  

    

  



 

  

  

   

    

  

   

   

    

  

    

   

   

   

    

    

   

   

   

    



 

   

   

   

    

     

     

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

   

    

    



 

 


