
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 ก.ย. 62) (460.00)                            (460.00)                           ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 32,404.05      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ก.ย. 62 (ส านักงานปลัด) (32,404.05)                       (32,404.05)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 248.01          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ก.ย. 62 (กองคลัง) (248.01)                            (248.01)                           ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 331.38          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ก.ย. 62 (กองช่าง) (331.38)                            (331.38)                           ตามระเบียบพัสดุฯ

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

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

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

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

6 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 16,166.31      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 34/62

(ประจ าเดือน ก.ย. 62) (16,166.31)                       (16,166.31)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 27 ม.ิย.62

7 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 144,921.12    - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 24/62

ประจ าเดือน ก.ย. 62 (144,921.12)                      (144,921.12)                     ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.25 ม.ิย.62

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 ตลุาคม 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 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1,220.00       - เฉพาะเจาะจง อัมพรเรซซ่ิงค์ อัมพรเรซซ่ิงค์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ทะเบียน กมต.962 พบ. (1,220.00)                         (1,220.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

9 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้า 35 จุด 4,500.00       - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต  จ่างสี นายภูษิต  จ่างสี  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(4,500.00)                         (4,500.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ 

10 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 2 รายการ 2,664.00       - เฉพาะเจาะจง ศรีนวนจันทร์  โตแตง อัมพรเรซซ่ิงค์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(2,664.00)                         (1,220.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

11 จ้างท าป้ายบอกทาง 3 ป้าย 15,000.00      - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(15,000.00)                       (15,000.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

12 จ้างซ่อมเคร่ืองพ่นหมอกควัน 2,500.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านพรีเมี่ยมเซอร์วิส ร้านพรีเมี่ยมเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

054-49-0003 (2,500.00)                         (2,500.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

13 ซ้ือถ้วยรางวัล,เหรียญรางวัล 12,200.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านสามชัยสปอร์ต ร้านสามชัยสปอร์ต มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

และเส้ือกีฬา (12,200.00)                       (12,200.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

14 จัดซ้ือพันธุไ์ม้และดินปลูกต้นไม้ 6,200.00       - เฉพาะเจาะจง นายปรเมศวร์ อ่อนอุดม นายปรเมศวร์ อ่อนอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(6,200.00)                         (6,200.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 25 รายการ 12,121.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล  มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 33/62

(12,121.00)                       (12,121.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 30 สค.62

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 ตลุาคม 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 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก, 345,890.00    - เฉพาะเจาะจง นายพีรณัช ชาญนรงค์กุล นายพีรณัช ชาญนรงค์กุล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 34/62

ลูกรัง) (345,890.00)                      (345,890.00)                     ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 4 ก.ย.62

17 ซ้ือถังขยะ 2 รายการ 39,750.00      - เฉพาะเจาะจง นางยุพา แค้มวงศ์ นางยุพา แค้มวงศ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 35/62

(39,750.00)                       (39,750.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 13 ก.ย.62

18 จัดซ้ือกรวยจราจร 19,800.00      - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธุ์ บ.เพชรชมภูพันธุ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

จ านวน 36 อัน (19,800.00)                       (19,800.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

19 ซ้ือสเปรย์ฉีดยุง 14,952.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านจิตติมินิมาร์ท ร้านจิตติมินิมาร์ท มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 37/62

(14,952.00)                       (14,952.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 18 ก.ย.62

20 ซ้ืออุปกรณ์โครงการจัดท าแผนที่ 19,380.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ภาษี (19,380.00)                       (19,380.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

21 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ 4,700.00       - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธุ์ บ.เพชรชมภูพันธุ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(4,700.00)                         (4,700.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

22 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,540.80       - เฉพาะเจาะจง ร้าน ก. รุ่งโรจน์ ร้าน ก. รุ่งโรจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

จ านวน 8 รายการ 1,540.80                          1,540.80                         ตามระเบียบพัสดุฯ

23 จ้างซ่อมแซมประตูส านักงาน 10,850.00      - เฉพาะเจาะจง นายประทีป อยู่สวัสด์ิ นายประทีป อยู่สวัสด์ิ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 45/62

และประตูห้องประชุม (10,850.00)                       (10,850.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 4 ก.ย.62

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 ตลุาคม 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 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 3,600.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านมีเอี่ยวเซอร์วิส ร้านมีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

การส ารวจทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง (3,600.00)                         (3,600.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

25 จ้างท าแผ่นพับความรู้ 1,140.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านมีเอี่ยวเซอร์วิส ร้านมีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน   -

โรคชิคุนกุนย่า (1,140.00)                         (1,140.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

รวม ....25..... รายการ

วันที ่ 1 ตลุาคม 2562

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี



 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

   

   

   

    

  

   

    

  



 

  

  

   

     

   

   

   

    

  

    

   

   

   

     

     

    

   

   

    



 

   

   

   

     

     

     

   

    

  

   

   

    

   

    

    

    

   

    

    



  

   

   

   

    

     

    

  

    

   

    

    



 

 


