
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 ธ.ค. 62) (480.00)                           (480.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 28,357.61      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ธ.ค. 62 (ส านักงานปลัด) (28,357.61)                       (28,357.61)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 406.35          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ธ.ค. 62 (กองคลัง) (406.35)                           (406.35)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 488.82          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ธ.ค. 62 (กองช่าง) (488.82)                           (488.82)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 244.41          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ธ.ค. 62 (กองสวัส) (244.41)                           (244.41)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

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

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

7 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 15,846.38      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 1/63

(ประจ าเดือน ธ.ค. 62) (15,846.38)                       (15,846.38)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 1 ต.ค. 62

8 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 42,283.08      - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ธ.ค. 62 (42,283.08)                       (42,283.08)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 2 มกราคม 2563



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

9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น(ผ้า) 2,565.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านโภคะ ร้านโภคะ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงาน SEA SALT (2,565.00)                        (2,565.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น(ไม้ยาง) 1,378.16       - เฉพาะเจาะจง หจก.แสงวณิช หจก.แสงวณิช  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงาน SEA SALT (1,378.16)                        (1,378.16)                          ตามระเบียบพัสดุฯ 

11 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 57,420.00      - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงาน SEA SALT (57,420.00)                       (57,420.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

12 จ้างท าโครงเหล็ก 62,413.10      - เฉพาะเจาะจง อู่สิทธิโชคท่ายาง อู่สิทธิโชคท่ายาง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงาน SEA SALT (62,413.10)                       (62,413.10)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

13 ซ้ือลูกรังทรายพร้อมปรับเกล่ีย 36,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. วัสดุ ก่อสร้าง ร้าน พ. วัสดุ ก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 4/63

150 ลบม.ๆละ 240 บาท (36,000.00)                       (36,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 2 ธ.ค. 62

14 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 12,689.13      - เฉพาะเจาะจง ก.รุ่งโรจน์ ก.รุ่งโรจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงาน SEA SALT (12,689.13)                       (12,689.13)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

15 จ้างปรับพืน้ที่ 23,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ ชาญณรงค์กุล นายพีรณัฐ ชาญณรงค์กุล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงาน SEA SALT (23,000.00)                       (23,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

16 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 110,204.00    - เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรชมภูพันธ์ บริษัท เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน

โครงการจัดงาน SEA SALT (110,204.00)                     (110,204.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

วันที ่ 2 มกราคม 2563

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน ธันวาคม 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

17 ซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 1 เคร่ือง 59,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านพรีเมี่ยมเซอร์วิส ร้านพรีเมี่ยมเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 6/63

(59,000.00)                       (59,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 2 ธ.ค. 62

18 ซ้ือทีพ่่วงข้างรถจักรยานยนต์ 23,540.00      - เฉพาะเจาะจง อู่ สิทธิโชคการช่าง อู่ สิทธิโชคการช่าง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 7/63

1 คัน (23,540.00)                       (23,540.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 2 ธ.ค. 62

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น(ไม้ยูคา) 1,360.00       - เฉพาะเจาะจง นางสาวสายชล สุขอิ่ม นางสาวสายชล สุขอิ่ม มีคุณสมบัติครบถ้วน

โครงการจัดงาน SEA SALT (1,360.00)                        (1,360.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

20 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 38,605.60      - เฉพาะเจาะจง บ.ไลท์ฟาร์ม ประเทศไทย จก. บ.ไลท์ฟาร์ม ประเทศไทย จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 8/63

โครงการจัดงาน SEA SALT (38,605.60)                       (38,605.60)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 6 ธ.ค. 62

21 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 1,733.40       - เฉพาะเจาะจง ร้านไชยเจริญ ร้านไชยเจริญ มีคุณสมบัติครบถ้วน

โครงการจัดงาน SEA SALT (1,733.40)                        (1,733.40)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

22 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น(ไม้รวก) 3,970.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐชาค้าไม้ ร้านณัฐชาค้าไม้ มีคุณสมบัติครบถ้วน

โครงการจัดงาน SEA SALT (3,970.00)                        (3,970.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 11,504.64      - เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.รุ่งโรจน์ ร้าน ก.รุ่งโรจน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน

โครงการจัดงาน SEA SALT (11,504.64)                       (11,504.64)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

24 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ในงาน 5,810.00       - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน

โครงการจัดงาน SEA SALT (5,810.00)                        (5,810.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 2 มกราคม 2563



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

25 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น(ไฟ) 107,835.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรชมภูพันธ์ บริษัท เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 13/63

โครงการจัดงาน SEA SALT (107,835.00)                     (107,835.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 18 ธ.ค. 62

26 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น 4,120.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนไพศาล ร้าน ธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน

โครงการจัดงาน SEA SALT (4,120.00)                        (4,120.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

27 จ้างเช่าห้องน้ า 10 ห้อง 26,750.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็ม เพาเวอร์ จ ากัด บ.ทีเอ็ม เพาเวอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 8/63

โครงการจัดงาน SEA SALT (26,750.00)                       (26,750.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 12 ธ.ค. 62

28 จ้างรถขนส่งห้องน้ า 16,000.00      - เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็ม เพาเวอร์ จ ากัด บ.ทีเอ็ม เพาเวอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 9/63

โครงการจัดงาน SEA SALT (16,000.00)                       (16,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 12 ธ.ค. 62

29 จ้างปรับปรุงห้องน้ า 40,800.00      - เฉพาะเจาะจง นายกล้าณรงค์ มณีด า นายกล้าณรงค์ มณีด า มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 10/63

(40,800.00)                       (40,800.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 12 ธ.ค. 62

30 จ้างรถไถปรับพืน้ทีข่้าง สนง. 27,300.00      - เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ ชาญณรงค์กุล นายพีรณัฐ ชาญณรงค์กุล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 11/63

(27,300.00)                       (27,300.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 13 ธ.ค. 62

31 จ้างเคร่ืองเสียงกองอ านวยการ 8,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายธาดา  สุขจันทร์ นายธาดา  สุขจันทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน

โครงการจัดงาน SEA SALT (8,000.00)                        (8,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

32 จ้างท าพิฑีเปิดงาน 10,000.00      - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน

โครงการจัดงาน SEA SALT (10,000.00)                       (10,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

วันที ่ 2 มกราคม 2563

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน ธันวาคม 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

33 จ้างจุดพลุ 75,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายทอง  ศรีจันทร์ นายทอง  ศรีจันทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 12/63

โครงการจัดงาน SEA SALT (75,000.00)                       (75,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 13 ธ.ค. 62

34 จ้างเคร่ืองปัน่ไปและติดไฟประดับ 150,000.00    - เฉพาะเจาะจง นายวันขัย  มากมูล นายวันขัย  มากมูล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 14/63

โครงการจัดงาน SEA SALT (150,000.00)                     (150,000.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 13 ธ.ค. 62

35 มหรสพดนตรีพร้อมเคร่ืองเสียง 28,500.00      - เฉพาะเจาะจง นายจุมพลภัทร์ สรรพศิริมงคล นายจุมพลภัทร์ สรรพศิริมงคล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 17/63

โครงการจัดงาน SEA SALT (28,500.00)                       (28,500.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 18 ธ.ค. 62

36 จ้างเช่าเต็นท์และเวที 39,200.00      - เฉพาะเจาะจง นายศิริ  คุ้มครอง นายศิริ  คุ้มครอง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 25/63

โครงการจัดงาน SEA SALT (39,200.00)                       (39,200.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 13 ธ.ค. 62

รวม 36 รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 2 มกราคม 2563



 



 

 

  

   

 

 

 

 

 

    

   

    

   

    

  

   

    

  



 

  

  

   

     

   

    

   

    

  

    

   

    

      

   

   

     

     

   

    



 

   

   

   

    

   

  

     

     

    

    

     

   

    

  

   

   

    

   



 

   

   

   

    

    

    

   

    

    

    

     

 

  

    

   

  



 

   

   

    

  

 

 

 



  

 


