
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 500.00          - เฉพาะเจาะจง นายนกุล ศาสตรสาธิต นายนกุล ศาสตรสาธิต มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(นสพ.ประจ าเดือน พ.ค. 62) (500.00)                            (500.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 29,515.69      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน พ.ค. 62 (ส านักงานปลัด) (29,515.69)                       (29,515.69)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 178.44          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน พ.ค. 62 (กองคลัง) (178.44)                            (178.44)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 263.01          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน พ.ค. 62 (กองช่าง) (263.01)                            (263.01)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

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

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

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

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

6 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 19,323.77      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 20/62

(ประจ าเดือน พ.ค. 62) (19,323.77)                       (19,323.77)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.26 ม.ีค.62

7 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 17,180.38      - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 15/62

ประจ าเดือน พ.ค.62 (17,180.38)                       (17,180.38)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.21 พ.ค.62

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 4 มถุินายน 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 าป้ายถวายพระพรฯ 7,500.00       - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอรวิส มีเอี่ยวเซอรวิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(7,500.00)                         (7,500.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

9 ซ้ือวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 28,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล แก้วเกิด นายณัฐพล แก้วเกิด  มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 14/62

จ านวน 1,000 โด๊ส (28,000.00)                       (28,000.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.7 พ.ค.62

10 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถยนต์ 2,941.43       - เฉพาะเจาะจง บ.อึ้งง่วนไต๋ บ.อึ้งง่วนไต๋ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ส่วนกลาง กค 2658 (2,941.43)                         (2,941.43)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

11 จ้างตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ า 15,935.94      - เฉพาะเจาะจง บ.อึ้งง่วนไต๋ บ.อึ้งง่วนไต๋ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

บบ 1330 (15,935.94)                       (15,935.94)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

12 จ้างท าป้าย 2 ป้าย 570.00          - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรภูมิการพิมพ์ จก. บ.เพชรภูมิการพิมพ์ จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการบริหารจัดการขยะ (570.00)                            (570.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

13 จ้างท าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 1,500.00       - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอรวิส มีเอี่ยวเซอรวิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการบริหารจัดการขยะ (1,500.00)                         (1,500.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

14 ซ้ือบ่อซีเมนต์ 3 บ่อ 802.50          - เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.รุ่งโรจน์ ร้าน ก.รุ่งโรจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการบริหารจัดการขยะ (802.50)                            (802.50)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

15 ซ้ือวัสดุประกอบการอบรม 2,015.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการบริหารจัดการขยะ (2,015.00)                         (2,015.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ 

วันที ่ 4 มถุินายน 2562

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 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 จ้างเช่าเต็นท์ 4 หลังๆละ 500.- 2,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายอ านวย กล่ินน้อย นายอ านวย กล่ินน้อย มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการบริหารจัดการขยะ (2,000.00)                         (2,000.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

17 จ้างท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 10,250.00      - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอรวิส มีเอี่ยวเซอรวิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

และป้ายอื่นๆ รวม 6 ป้าย (10,250.00)                       (10,250.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

18 ซ้ือพระฉายาลักษณ์และธง 20,350.00      - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธ์ บ.เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

รวม 6 รายการ (20,350.00)                       (20,350.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

19 ซ้ือผ้า 2 ม้วน 10,800.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านโภคะ ร้านโภคะ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(10,800.00)                       (10,800.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

20 ซ้ือพานพุม่ ขนาดพานกว้าง 2,300.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

8 นิ้ว (2,300.00)                         (2,300.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

21 จ้างประดับไฟฟ้า 1-10 ม.ิย. 5,500.00       - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต จ่างสี นายภูษิต จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ตลอดแนวด้านหน้า อบต. (5,500.00)                         (5,500.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

22 จ้างผูกผ้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 1,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายราตรี แจ่มศรี นายราตรี แจ่มศรี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

และแนวร้ัวด้านหน้า อบต. (1,000.00)                         (1,000.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

23 จ้างซ่อมเคร่ืองพ่นหมอกควัน 7,300.00       - เฉพาะเจาะจง นายสุพิชัย มาชูตระกูล นายสุพิชัย มาชูตระกูล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

2 เคร่ือง (7,300.00)                         (7,300.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 4 มถุินายน 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

24 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 1,700.00       - เฉพาะเจาะจง นายสุพิชัย มาชูตระกูล นายสุพิชัย มาชูตระกูล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

442-53-0003 จ านวน 1 เคร่ือง (1,700.00)                         (1,700.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8 รายการ 6,870.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(6,870.00)                         (6,870.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

26 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 500.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเทคโนโลยี ร้านเบสเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

รหัสฯ 416-52-00225 (500.00)                            (500.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

27 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 2,700.00       - เฉพาะเจาะจง อัมพรเรซซ่ิงค์ อัมพรเรซซ่ิงค์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ขขว 523 เพชรบุรี (2,700.00)                         (2,700.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

28 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 800.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเทคโนโลยี ร้านเบสเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

รหัสฯ 416-57-0036 (800.00)                            (800.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

29 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน 25,500.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 16/62

(ศพด.วัดดอนผิงแดด) (25,500.00)                       (25,500.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.23 พ.ค.62

30 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน 44,200.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 17/62

(ศพด.บ้านดอนวัด) (44,200.00)                       (44,200.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.23 พ.ค.62

31 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน 34,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 18/62

(ศพด.บ้านสามัคคี) (34,000.00)                       (34,000.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.23 พ.ค.62

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 4 มถุินายน 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

32 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 180,000.00    - เฉพาะเจาะจง นายประทีป  รอดผล นายประทีป  รอดผล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 26/62

หมายเลขทะเบียน 81-2774 (180,000.00)                      (180,000.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.14 พ.ค.62

33 จ้างเหมารถแบคโฮ PC 120 88,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายโยธี  บูรณารมย์ นายมาโนช  บูรณารมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 27/62

ขุดลอกคลองหมู่ที ่4 (88,000.00)                       (88,000.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.16 พ.ค.62

34 จ้างเหมารถแบคโฮ PC 30 18,250.00      - เฉพาะเจาะจง นายพีรนัฐ ชาญณรงค์กุล นายพีรนัฐ ชาญณรงค์กุล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 28/62

ขุดลอกคลองหน้าวัดดอนผิงแดด (18,250.00)                       (18,250.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.21 พ.ค.62

รวม 34 รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 4 มถุินายน 2562



 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

   

   

   

    

   

   

    

  



 

  

  

   

    

  

   

   

    

  

    

   

   

   

    

     

   

   

   

    



 

   

   

   

    

     

     

  

    

  

    

  

    

  

    

   

    

   

    

    



 

   

   

   

    

     

     

  

    

  

    

  

    

  

    

   

    

   

    

    



 

   

    

   

    

  

    

     

     

  

    

  

    

  

    

   

    

   

    

    



 

 


