
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 ม.ค. 63) (500.00)                           (500.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 27,961.67      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ม.ค. 63 (ส านักงานปลัด) (27,961.67)                       (27,961.67)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 239.31          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ม.ค. 63 (กองคลัง) (239.31)                           (239.31)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 161.34          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ม.ค. 63 (กองช่าง) (161.34)                           (161.34)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 160.44          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ม.ค. 63 (กองสวัส) (160.44)                           (160.44)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

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

ประจ าเดือน ม.ค. 63 (540.00)                           (540.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

7 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 17,874.24      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 1/63

(ประจ าเดือน ม.ค. 63) (17,874.24)                       (17,874.24)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 1 ต.ค. 62

8 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 51,679.32      - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ม.ค. 63 (51,679.32)                       (51,679.32)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 3 กุมภาพันธ์ 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 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,000.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านพรีเมี่ยม ร้านพรีเมี่ยม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(9,000.00)                        (9,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

10 จัดซ้ือวัสดุจัดสถานที่ 5,000.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานวันเด็ก (5,000.00)                        (5,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ 

11 จ้างท าป้าย 5,540.00       - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 24/63

โครงการจัดงานวันเด็ก (5,540.00)                        (5,540.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 3 ม.ค. 63

12 จ้างเช่าเต็นท์แบบโดมและเวที 14,500.00      - เฉพาะเจาะจง นายศิริ คุ้มครอง นายศิริ คุ้มครอง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 25/63

โครงการจัดงานวันเด็ก (14,500.00)                       (14,500.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 3 ม.ค. 63

13 จ้างเช่าเคร่ืองเล่น 46,000.00      - เฉพาะเจาะจง นางรัตนา ศรีเสวก นางรัตนา ศรีเสวก มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 22/63

โครงการจัดงานวันเด็ก (46,000.00)                       (46,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 27 ม.ค. 63

14 จ้างท าป้าย 450.00          - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ (450.00)                           (450.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

15 จ้างจัดกระเช้า 2 กระเช้า 3,000.00       - เฉพาะเจาะจง นางสมปาน วงศ์เทียนหลาย นางสมปาน วงศ์เทียนหลาย มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ (3,000.00)                        (3,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

16 จ้างเหมายานพาหนะ 1 คัน 4 วัน 60,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายมนู  บัวทอง นายมนู  บัวทอง มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงจ้าง 9/63

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ (60,000.00)                       (60,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 13 ม.ค. 63

วันที ่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน มกราคม 2563

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 จ้างท าป้าย 450.00          - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการ 7 วันอันตราย (450.00)                           (450.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

18 จ้างเช่าเต็นท์ 1,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายส ารวล  อินมี นายส ารวล  อินมี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการ 7 วันอันตราย (1,000.00)                        (1,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

19 จ้างท าป้าย 2 รายการ 2,040.00       - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการผู้สูงอายุฯ (2,040.00)                        (2,040.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ 

20 จ้างจัดกระเช้า 1,000.00       - เฉพาะเจาะจง นางสมปาน วงศ์เทียนหลาย นางสมปาน วงศ์เทียนหลาย มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการผู้สูงอายุฯ (1,000.00)                        (1,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

21 จ้างเหมายานพาหนะ 4 คัน 20,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายหยัด พรายแฝง นายหยัด พรายแฝง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 10/63

โครงการผู้สูงอายุฯ (20,000.00)                       (20,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว.27 ม.ค.63

22 จ้างเหมายานพาหนะ 1 คัน 1 วัน 7,500.00       - เฉพาะเจาะจง นายมนู  บัวทอง นายมนู  บัวทอง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 22/63

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ (7,500.00)                        (7,500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 27 ม.ค. 63

23 จ้างติดแถบสะท้อนแสง,สต๊ิกเกอร์ 8,500.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์อาร์ต ร้านอาร์อาร์ต มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงจ้าง 13/63

รถบรรทุกขยะ 81-2774 (8,500.00)                        (8,500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 30 ม.ค. 63

รวม  23  รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 3 กุมภาพันธ์ 2563



 



 

 

  

   

 

 

 

 

 

    

   

    

   

    

  

   

    

  



 

  

  

   

     

   

    

    

   

  

    

   

   

    

     

   

     

     

   

    



 

  

  

   

     

   

     

   

    

    

    

  

    

   

   

    

    

   

   

    



  

 


