
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 ม.ีค. 63) (460.00)                           (460.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 19,511.85      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ม.ีค. 63 (ส านักงานปลัด) (19,511.85)                       (19,511.85)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 146.04          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ม.ีค. 63 (กองคลัง) (146.04)                           (146.04)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 205.71          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ม.ีค. 63 (กองช่าง) (205.71)                           (205.71)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

5 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

6 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 17,903.78      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 23/63

(ประจ าเดือน ม.ีค. 63) (17,903.78)                       (17,903.78)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 27 ธ.ค. 63

7 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 8,100.00       - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยว เซอร์วิส มีเอี่ยว เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงซ้ือ 19/63

เกี่ยวกับโรคระบาด (8,100.00)                        (8,100.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 27 ม.ีค. 63

8 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,935.00      - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธุ์ บ.เพชรชมภูพันธุ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงซ้ือ 20/63

จ านวน 10 รายการ (11,935.00)                       (11,935.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 31 ม.ีค. 63

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน มนีาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 เมษายน 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 จ้างท าป้าย โครงการประกวด 900.00          - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

กิจกรรมด้านศาสนาฯ (900.00)                           (900.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

10 จ้างเช่าเคร่ืองขยายเสียงโครงการ 2,100.00       - เฉพาะเจาะจง นายธาดา  สุขจันทร์ นายธาดา  สุขจันทร์  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประกวดกิจกรรมด้านศาสนาฯ (2,100.00)                        (2,100.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ 

11 จ้างท าป้ายโครงการฝึกสอน 450.00          - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

การจัดท าหน้ากากอนามัย (450.00)                           (450.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

12 จ้างพิมพ์เอกสารโครงการ 800.00          - เฉพาะเจาะจง น.ส.อณุโลม  เครือนาค น.ส.อณุโลม  เครือนาค มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ฝึกสอนจัดท าหน้ากากอนามัย (800.00)                           (800.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

13 ซ้ือวัสดุจัดท าหน้ากากอนามัย 4,403.05       - เฉพาะเจาะจง นางประทุม  สีรุ้ง นางประทุม  สีรุ้ง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

จ านวน 3 รายการ (4,403.05)                        (4,403.05)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

14 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,120.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านสิทธิพรเภสัช ร้านสิทธิพรเภสัช มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(เจล,ไฮเตอร์) (6,120.00)                        (6,120.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

15 ซ้ือไฮเตอร์ 936.00          - เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(936.00)                           (936.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

16 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย 27,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเคมีคอล ร้านเบสเคมีคอล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 17/63

ส าเร็จรูป) (27,000.00)                       (27,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 11 ม.ีค. 63

วันที ่ 1 เมษายน 2563

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน มนีาคม 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 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 19,125.00      - เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลยี เบสเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 18/63

(19,125.00)                       (19,125.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 20 ม.ีค. 63

18 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,200.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 19/63

(7,200.00)                        (7,200.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 25 ม.ีค. 63

19 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน 18,000.00      - เฉพาะเจาะจง ธนไพศาล ธนไพศาล  มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 20/63

(ศพด.วัดดอนผิงแดด) (18,000.00)                       (18,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 25 ม.ีค. 63

20 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน 32,400.00      - เฉพาะเจาะจง ธนไพศาล ธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 21/63

(ศพด.บ้านดอนวัด) (32,400.00)                       (32,400.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 25 ม.ีค. 63

21 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน 18,000.00      - เฉพาะเจาะจง ธนไพศาล ธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 22/63

(ศพด.บ้านสามัคคี) (18,000.00)                       (18,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 25 ม.ีค. 63

22 ซ้ือเจลแอลกอฮอล์ 45 ขวด 10,000.00      - เฉพาะเจาะจง บ.อีฟแฟชั่น ช๊อป จ ากัด บ.อีฟแฟชั่น ช๊อป จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 23/63

(10,000.00)                       (10,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 27 ม.ีค. 63

23 ซ้ือวัสดุจัดท าหน้ากากอนามัย 27,092.40      - เฉพาะเจาะจง ร้านโภคะ ร้านโภคะ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงซ้ือ 17/63

(27,092.40)                       (27,092.40)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 23 ม.ีค. 63

รวม    23       รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน มนีาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 เมษายน 2563



 



 

 

  

   

 

 

 

 

 

    

   

    

  

   

    

  

   

    



 

  

  

   

     

   

    

    

   

  

    

   

   

    

     

   

     

     

   

    



 

  

  

   

     

   

    

   

    

    

    

  

    

    

   

    

    

   

   

    



  

 


