
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 ส.ค. 62) (480.00)                            (480.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 31,600.59      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ส.ค. 62 (ส านักงานปลัด) (31,600.59)                       (31,600.59)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 434.08          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ส.ค. 62 (กองคลัง) (434.08)                            (434.08)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 249.51          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ส.ค. 62 (กองช่าง) (249.51)                            (249.51)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

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

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

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

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

6 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 20,409.07      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 34/62

(ประจ าเดือน ส.ค. 62) (20,409.07)                       (20,409.07)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 27 ม.ิย.62

7 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 49,602.62      - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 15/62

ประจ าเดือน ส.ค. 62 (49,602.62)                       (49,602.62)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.21 พ.ค.62

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 2 กันยายน 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 ซ้ือผ้าประดับซุ้มฯ 2,940.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านโภคะ ร้านโภคะ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(2,940.00)                         (2,940.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

9 จ้างผูกผ้า จ านวน 1 งาน 1,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายราตรี  แจ่มศรี นายราตรี  แจ่มศรี  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(1,000.00)                         (1,000.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ 

10 จ้างเหมาประดับไฟ 5-19 ส.ค. 4,500.00       - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต  จ่างสี บ.หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(4,500.00)                         (4,500.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

11 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 4,788.25       - เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.รุ่งโรจน์ ร้าน ก.รุ่งโรจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(4,788.25)                         (4,788.25)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

12 ซ้ือสเปรย์ฉีดยุง 200 กระป๋อง 17,348.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านจิตติมินิมาร์ท ร้านจิตติมินิมาร์ท มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(17,348.00)                       (17,348.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

13 จ้างส ารวจข้อมูลสัตว์ในพืน้ที่ 198.00          - เฉพาะเจาะจง น.ส.นวรัตน์  สุขขารมย์ น.ส.นวรัตน์  สุขขารมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ที ่1 (198.00)                            (198.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

14 จ้างส ารวจข้อมูลสัตว์ในพืน้ที่ 459.00          - เฉพาะเจาะจง นางสมพร  พุทธบูชา นางสมพร  พุทธบูชา มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ที ่2 (459.00)                            (459.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

15 จ้างส ารวจข้อมูลสัตว์ในพืน้ที่ 546.00          - เฉพาะเจาะจง นางสุวรัก นิลพันธ์ นางสุวรัก นิลพันธ์  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ที ่3 (546.00)                            (546.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ 

วันที ่ 2 กันยายน 2562

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน สิงหาคม 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 จ้างส ารวจข้อมูลสัตว์ในพืน้ที่ 492.00          - เฉพาะเจาะจง นางสมยา  คาร นางสมยา  คาร มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ที ่4 (492.00)                            (492.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

17 จ้างส ารวจข้อมูลสัตว์ในพืน้ที่ 678.00          - เฉพาะเจาะจง นางวาสนา  รอดยิ้ม นางวาสนา  รอดยิ้ม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ที ่5 (678.00)                            (678.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

18 จ้างส ารวจข้อมูลสัตว์ในพืน้ที่ 531.00          - เฉพาะเจาะจง นางพิมพ์พร สังวาลเพ็ชร นางพิมพ์พร สังวาลเพ็ชร มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ที ่6 (531.00)                            (531.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

19 จ้างส ารวจข้อมูลสัตว์ในพืน้ที่ 81.00           - เฉพาะเจาะจง นางปวีณา คลองส าราญ นางปวีณา คลองส าราญ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ที ่7 (81.00)                             (81.00)                             ตามระเบียบพัสดุฯ

20 จ้างส ารวจข้อมูลสัตว์ในพืน้ที่ 93.00           - เฉพาะเจาะจง นางจันทิมา จ่ายรักษา นางจันทิมา จ่ายรักษา มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ที ่8 (93.00)                             (93.00)                             ตามระเบียบพัสดุฯ

21 จ้างส ารวจข้อมูลสัตว์ในพืน้ที่ 330.00          - เฉพาะเจาะจง นางส าลี บุญล่า นางส าลี บุญล่า มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ที ่9 (330.00)                            (330.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

22 จ้างส ารวจข้อมูลสัตว์ในพืน้ที่ 111.00          - เฉพาะเจาะจง นางเชื้อ สีจันทร์แจ้ง นางเชื้อ สีจันทร์แจ้ง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ที ่10 (111.00)                            (111.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

23 จ้างส ารวจข้อมูลสัตว์ในพืน้ที่ 147.00          - เฉพาะเจาะจง นางไพทูรย์  พุม่ดอกไม้ นางไพทูรย์  พุม่ดอกไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ที ่11 (147.00)                            (147.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 2 กันยายน 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 จ้างติดฟิล์มกระจกหน้ารถยนต์ 1,400.00       - เฉพาะเจาะจง ซาวด์เอ็นจิเนียประดับยนต์ ซาวด์เอ็นจิเนียประดับยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ส่วนกลางทะเบียน กฉ 4954 (1,400.00)                         (1,400.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

25 จ้างปรับปรุงทีอ่ยู่อาศัยผู้พิการ 20,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  ชูศรี นายอ าพล  ชูศรี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 43/62

(20,000.00)                       (20,000.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 1 ส.ค. 62

26 วัสดุส านักงาน(ผงหมึก) 10,800.00      - เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ (ประเทศไทย)จ ากัด บริษัทริโก้ (ประเทศไทย)จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 30/62

เคร่ืองถ่ายเอกสาร (10,800.00)                       (10,800.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 16 ส.ค. 62

27 จ้างท าป้ายโครงการจัดกิจกรรม 1,500.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านมีเอี่ยวเซอร์วิส ร้านมีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

แห่เทียน (1,500.00)                         (1,500.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

28 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,000.00       - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธ์ จ ากัด บ.เพชรชมภูพันธ์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

จ านวน 2 รายการ (6,000.00)                         (6,000.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

รวม ....28..... รายการ

วันที ่ 2 กันยายน 2562

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี



 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

   

   

   

    

  

   

    

  



 

  

  

   

     

   

   

   

    

  

    

   

   

   

     

     

    

   

   

    



 

   

   

   

     

     

     

   

    

  

    

  

    

   

    

    

    

   

    

    



  

   

   

   

    

     

    

  

     

  

    

  

    

   

    

   

    

    



 

 


