
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 ก.ค. 62) (500.00)                            (500.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 35,300.94      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ก.ค. 62 (ส านักงานปลัด) (35,300.94)                       (35,300.94)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 255.21          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ก.ค. 62 (กองคลัง) (255.21)                            (255.21)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 254.01          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ก.ค. 62 (กองช่าง) (254.01)                            (254.01)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

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

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

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

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

6 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 17,027.66      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 34/62

(ประจ าเดือน ก.ค. 62) (17,027.66)                       (17,027.66)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 27 ม.ิย.62

7 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 49,606.62      - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 15/62

ประจ าเดือน ก.ค. 62 (49,606.62)                       (49,606.62)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.21 พ.ค.62

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 สิงหาคม 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 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ า บน-1330 27,520.40      - เฉพาะเจาะจง อู่ ส.ช่างยนต์ อู่ ส.ช่างยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(27,520.40)                       (27,520.40)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

9 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ บบ-9261 706.20          - เฉพาะเจาะจง อู่ ส.ช่างยนต์ อู่ ส.ช่างยนต์  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(706.20)                            (706.20)                            ตามระเบียบพัสดุฯ 

10 จ้างลงข้อความใน นสพ.เพชรภูมิ 3,500.00       - เฉพาะเจาะจง บ.หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ ากัด บ.หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(3,500.00)                         (3,500.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

11 จ้างลงข้อความใน เคเบิล้ทีวี 3,000.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.เคเบิล้ทีวี หจก.เคเบิล้ทีวี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(3,000.00)                         (3,000.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

12 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,150.00       - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

3 รายการ (1,150.00)                         (1,150.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

13 จ้างซ่อมรถขยะ บบ 9261 8,260.40       - เฉพาะเจาะจง อู่ ส.ช่างยนต์ อู่ ส.ช่างยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(8,260.40)                         (8,260.40)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

14 ซ้ือวัสดุ(ผ้า) 5,400.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านโภคะ ร้านโภคะ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการปกป้องสถาบัน (5,400.00)                         (5,400.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

15 จ้างท าป้าย 2,300.00       - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการปกป้องสถาบัน (2,300.00)                         (2,300.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 สิงหาคม 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

16 จ้างผูกผ้า 1,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายราตรี  แจ่มศรี นายราตรี  แจ่มศรี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการปกป้องสถาบัน (1,000.00)                         (1,000.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

17 ซ้ือวัสดุ(ต้นไม)้ 800.00          - เฉพาะเจาะจง นายปรเมศวร์ อ่อนอุดม นายปรเมศวร์ อ่อนอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการปกป้องสถาบัน (800.00)                            (800.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

18 จ้างประดับไฟฟ้า 5,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต จ่างสี นายภูษิต จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการปกป้องสถาบัน (5,000.00)                         (5,000.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

19 จ้างท าป้ายแห่เทียน 5 ป้าย 1,500.00       - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(1,500.00)                         (1,500.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

20 จ้างตกแต่งรถแห่เทียน 18,500.00      - เฉพาะเจาะจง นางพิมพ์พร สังวาลเพ็ชร นางพิมพ์พร สังวาลเพ็ชร มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(18,500.00)                       (18,500.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

21 ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองช่าง) 8,444.00       - เฉพาะเจาะจง ธนไพศาล ธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(8,444.00)                         (8,444.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

22 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 41,600.00      - เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ นิ่มนุช นายนิรันดร์ นิ่มนุช มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ขนาด 1800 บีทียู 2 เร่ือง (41,600.00)                       (41,600.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

23 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 15,200.00      - เฉพาะเจาะจง เบสดทคโนโลยี เบสดทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

พร้อมติดต้ัง (15,200.00)                       (15,200.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 สิงหาคม 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 ซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน 10,000.00      - เฉพาะเจาะจง ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เล่ือนกระจก (10,000.00)                       (10,000.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

25 ซ้ือเคร่ืองถ่ายภาพดิจิตอล 19,300.00      - เฉพาะเจาะจง บ.บิก๊อาเมร่าคอร์ปอเรชั่น จก. บ.บิก๊อาเมร่าคอร์ปอเรชั่น จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(19,300.00)                       (19,300.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

26 จ้างปรับปรุงบ้านคนพิการ 20,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายสุบิน เฉลิมพันธ์ นายสุบิน เฉลิมพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

จ านวน 1 หลัง (20,000.00)                       (20,000.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

27 จ้างปรับปรุงบ้านคนพิการ 60,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายบดินทร์  แสงสุภา นายบดินทร์  แสงสุภา มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

จ านวน 3 หลัง (60,000.00)                       (60,000.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

28 จ้าร้ือถอนถังเก็บน้ า หมู่ที ่8 25,000.00      - เฉพาะเจาะจง หจก.โกวิทถังเหล็ก หจก.โกวิทถังเหล็ก มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

จ านวน 3 หลัง (25,000.00)                       (25,000.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

29 จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ 113,000.00    - เฉพาะเจาะจง นายสมปอง เจริญริบ นายสมปอง เจริญริบ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หูท่ี ่4 ซอย 1 (113,000.00)                      (113,000.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

รวม 29 รายการ

วันที ่ 1 สิงหาคม 2562

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
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