
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 เม.ย. 63) (460.00)                           (460.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 24,808.74      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน เม.ย. 63 (ส านักงานปลัด) (24,808.74)                       (24,808.74)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 279.01          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน เม.ย. 63 (กองคลัง) (279.01)                           (279.01)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 112.44          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน เม.ย. 63 (กองช่าง) (112.44)                           (112.44)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 120.25          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน เม.ย. 63 (กองสวัสฯ) (120.25)                           (120.25)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

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

ประจ าเดือน เม.ย. 63 -                                -                                  ตามระเบียบพัสดุฯ

6 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 18,280.31      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 30/63

(ประจ าเดือน เม.ย. 63) (18,280.31)                       (18,280.31)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 31 ม.ีค. 63

7 ซ้ือผ้าท าหน้ากากอนามัย 27,092.40      - เฉพาะเจาะจง ร้านโภคะ ร้านโภคะ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการพลังคนไทย (27,092.40)                       (27,092.40)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน เมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 พฤษภาคม 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

8 ซ้ือผ้าท าหน้ากากอนามัย 28,800.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านโภคะ ร้านโภคะ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงจ้าง 22/63

ป้องกันควบคุมโรค (28,800.00)                       (28,800.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 2 เม.ย. 63

9 ซ้ือผ้าท าหน้ากากอนามัย 2,783.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภัณฑ์ ร้านนานาภัณฑ์  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ป้องกันควบคุมโรค (2,783.00)                        (2,783.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ 

10 ซ้ือผ้าท าหน้ากากอนามัย 6,255.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภัณฑ์ ร้านนานาภัณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ป้องกันควบคุมโรค (6,255.00)                        (6,255.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

11 จ้างเย็บหน้ากากอนามัย 15,817.00      - เฉพาะเจาะจง นางสาคร ประสงค์เงิน นางสาคร ประสงค์เงิน มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 31/63

(15,817.00)                       (15,817.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 3 เม.ย. 63

12 จ้างเย็บหน้ากากอนามัย 2,700.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.สาธินี ล้ินเสือ น.ส.สาธินี ล้ินเสือ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(2,700.00)                        (2,700.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14 รายการ 12,226.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(12,226.00)                       (12,226.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

14 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 3 เคร่ือง 8,988.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านสิทธิพรเภสัช ร้านสิทธิพรเภสัช มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(8,988.00)                        (8,988.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

15 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้า 38 จุด 4,940.00       - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต  จ่างสี นายภูษิต  จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(4,940.00)                        (4,940.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

วันที ่ 1 พฤษภาคม 2563

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน เมษายน 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

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ 7,458.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน

(7,458.00)                        (7,458.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

17 ส่ังซ้ือแบบพิมพ์ 2,049.00       - เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน มีคุณสมบัติครบถ้วน

(2,049.00)                        (2,049.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

18 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองเคร่ือง 6,500.00       - เฉพาะเจาะจง นายนพพร อินมี นายนพพร อินมี มีคุณสมบัติครบถ้วน

ออกก าลังกาย (6,500.00)                        (6,500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

19 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 11,700.00      - เฉพาะเจาะจง นายเสรี  ฮ้อฮวด นายเสรี  ฮ้อฮวด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 24/63

(11,700.00)                       (11,700.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 3 เม.ย. 63

20 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 12,400.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านยางบริการ 2 ร้านยางบริการ 2 มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 25/63

กง 3042 (12,400.00)                       (12,400.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 27 เม.ย. 63

21 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ 33,280.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเทคโนโลยี ร้านเบสเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 26/63

(33,280.00)                       (33,280.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 28 เม.ย. 63

22 จัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์ 42,000.00      - เฉพาะเจาะจง บริษทั ครีมเฮาส์ คอสเมติก จ ากัด บริษทั ครีมเฮาส์ คอสเมติก จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 27/63

จ านวน 300 กิโลกรัม (42,000.00)                       (42,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 28 เม.ย. 63

รวม    22       รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน เมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 พฤษภาคม 2563



  



 

 

  

   

 

 

 

 

 

    

 

    

   

    

  

   

    

  



 

  

  

   

     

   

    

    

   

  

    

   

   

    

     

   

     

     

   

    



 

  

  

   

     

   

    

    

    

  

    

    

    

    

    

   

    

   

   

    



  

 


