
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 พ.ย. 62) (460.00)                         (460.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 30,996.77      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน พ.ย. 62 (ส านักงานปลัด) (30,996.77)                     (30,996.77)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

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

เดือน พ.ย. 62 (กองคลัง) -                               -                                  ตามระเบียบพัสดุฯ

 3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 165.24          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน พ.ย. 62 (กองช่าง) (165.24)                         (165.24)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

 4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 241.41          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน พ.ย. 62 (กองสวัส) (241.41)                         (241.41)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

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

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

 6 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 14,433.77      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 1/63

(ประจ าเดือน พ.ย. 62) (14,433.77)                     (14,433.77)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 1 ต.ค. 62

 7 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 49,257.88      - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน พ.ย. 62 (49,257.88)                     (49,257.88)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 2 ธันวาคม 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 ซ้ือซองสีน้ าตาล 6,000.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

จ านวน 2,000 ซอง (6,000.00)                       (6,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

9 พระบรมฉายาลักษณ์ 750.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านซิน ร้านซิน  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(750.00)                         (750.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ 

10 ซ้ือเคร่ืองไทยธรรม 1 ชุด 490.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านสิริภัณฑ์ ร้านสิริภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(โครงการพัฒนาคุณธรรม) (490.00)                         (490.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

11 ซ้ือวัสดุประกอบการอบรม 560.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(โครงการพัฒนาคุณธรรม) (560.00)                         (560.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

12 จ้างท าป้ายโครงการ 450.00          - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(โครงการพัฒนาคุณธรรม) (450.00)                         (450.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

13 ซ้ือแบตเตอร่ี จ านวน 2 ลูก 5,400.00       - เฉพาะเจาะจง สุขเกษมไดนาโมแอร์ สุขเกษมไดนาโมแอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

รถบรรทุกขยะ 81-2774 พบ. (5,400.00)                       (5,400.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

14 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 8,025.00       - เฉพาะเจาะจง อู่ ส.ช่างยนต์ อู่ ส.ช่างยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ทะเบียน 81-2774 พบ. (8,025.00)                       (8,025.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

15 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 12,101.70      - เฉพาะเจาะจง ก.รุ่งโรจน์ ก.รุ่งโรจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 1/62

โครงการจัดงานบางขุนไทรฯ (12,101.70)                     (12,101.70)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 1 ต.ค. 62

วันที ่ 2 ธันวาคม 2562

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤศจิกายน 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 ซ้ือไฟหยอดน้ าจ านวน 5 รายการ 170,130.00    - เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้าน แอลอีดี จ ากัด บริษัท บ้าน แอลอีดี จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 7/63

โครงการจัดงานบางขุนไทรฯ (170,130.00)                    (170,130.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 12 พ.ย. 62

17 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (ลวด) 3,800.00       - เฉพาะเจาะจง พี เอ็น โมโนเน็ตแอนซัพพลาย พี เอ็น โมโนเน็ตแอนซัพพลาย มีคุณสมบัติครบถ้วน

โครงการจัดงานบางขุนไทรฯ (3,800.00)                       (3,800.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

18 จ้างซ่อมรถ 1 กง 759 1,480.00       - เฉพาะเจาะจง อัมพรเรซซ่ิง อัมพรเรซซ่ิง มีคุณสมบัติครบถ้วน

(1,480.00)                       (1,480.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

19 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 2,880.00       - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน

โครงการจัดงานวันเด้ก ปี 63 (2,880.00)                       (2,880.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13 รายการ 18,276.00     เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน

(18,276.00)                     (18,276.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

21 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 900.00         เฉพาะเจาะจง อัมพรเรซซ่ิง อัมพรเรซซ่ิง มีคุณสมบัติครบถ้วน

ทะเบียน ขขว 523 พบ. (900.00)                         (900.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

22 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7 รายการ 9,550.00      เฉพาะเจาะจง เพชรชมภูพันธ์ เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน

(9,550.00)                       (9,550.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

23 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้า 4,030.00      เฉพาะเจาะจง นายภูษิต  จ่างสี นายภูษิต  จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน

จ านวน 31 จุด (4,030.00)                       (4,030.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 2 ธันวาคม 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 57,420.00      - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 7/63

การจัดงานโครงการ SEA SALT (57,420.00)                     (57,420.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 27 พ.ย. 62

25 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์(ไฟ) 170,130.00    - เฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านแอลซีดี จ ากัด บริษัท บ้านแอลซีดี จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 3/63

การจัดงานโครงการ SEA SALT (170,130.00)                    (170,130.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 19 พ.ย. 62

รวมจ านวน  25  รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 2 ธันวาคม 2562



 



 

 

  

   

 

 

 

 

 

    

   

    

   

    

  

   

    

  



 

  

  

   

     

   

   

   

    

  

    

   

   

   

     

     

    

    

   

    



 

   

   

   

     

     

     

   

    

  

   

   

    

   

    

    

    

   

    

    



 

   

   

   

     

     

     

   



 

 


