
ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ ซ้ือ/จ้าง กลาง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป

(บาท) (บาท)

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 440.00          - เฉพาะเจาะจง นายนกุล ศาสตรสาธิต นายนกุล ศาสตรสาธิต มีคุณสมบัติครบถ้วน

(นสพ.ประจ าเดือน พ.ค. 63) (440.00)                            (440.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 25,488.44      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน

เดือน พ.ค. 63 (ส านักงานปลัด) (24,808.74)                       (24,808.74)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 272.11          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน

เดือน พ.ค. 63 (กองคลัง) (272.11)                            (272.11)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 118.14          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน

ประจ าเดือน พ.ค. 63 (กองช่าง) (118.14)                            (118.14)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง -              - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน

ประจ าเดือน พ.ค. 63 (กองสวัสฯ) -                                 -                                  ตามระเบียบพัสดุฯ

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

ประจ าเดือน พ.ค. 63 -                                 -                                  ตามระเบียบพัสดุฯ

5 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 18,605.16      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน

(ประจ าเดือน พ.ค. 63) (18,605.16)                       (18,605.16)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

6 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 76,604.72      - เฉพาะเจาะจง ว.เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี ว.เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน

(18 พ.ค. - 30 ม.ิย.63) (76,604.72)                       (76,604.72)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 มถุินายน 2563



ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ ซ้ือ/จ้าง กลาง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป

(บาท) (บาท)

7 จ้างซ่อมเคร่ืองพ่นหมอกควัน 1,400.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านพรีเมี่ยมเซอร์วิส ร้านพรีเมี่ยมเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน

จ านวน 2 เคร่ือง (1,400.00)                         (1,400.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

8 จ้างท าป้ายห้ามจับสัตว์น้ า 1,500.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านมีเอี่ยวเซอร์วิส ร้านมีเอี่ยวเซอร์วิส  มีคุณสมบัติครบถ้วน 

(1,500.00)                         (1,500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ 

9 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 800.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเทคโนโลยี ร้านเบสเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน

(แบต) รหัส 482-60-0015 (800.00)                            (800.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

10 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 6,550.00       - เฉพาะเจาะจง อู่ชัยการช่าง นางสาคร ประสงค์เงิน มีคุณสมบัติครบถ้วน

81-2774 พบ. (6,550.00)                         (15,817.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

11 จ้างท าป้ายทรงพระเจริญ 300.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านมีเอี่ยวเซอร์วิส ร้านมีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน

(300.00)                            (300.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

12 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนกลาง 2,610.80       - เฉพาะเจาะจง ศูนย์อีซูซุอี้งง่วนใต๋ ศูนย์อีซูซุอี้งง่วนใต๋ มีคุณสมบัติครบถ้วน

 ทะเบียน กฉ-4954 พบ (2,610.80)                         (2,610.80)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

13 จ้างลงข้อความถวายพระพร 3,500.00       - เฉพาะเจาะจง บ.หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ ากัด บ.หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน

ใน นสพ.ฉบับวันที ่1 ม.ิย.63 (3,500.00)                         (3,500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

14 จ้างท าป้าย 450.00          - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (450.00)                            (450.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 มถุินายน 2563



ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ ซ้ือ/จ้าง กลาง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป

(บาท) (บาท)

15 จ้างผูกผ้าระบายม่วงสลับขาว 1,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายราตรี  แจ่มศรี นายราตรี  แจ่มศรี มีคุณสมบัติครบถ้วน

เนื่องในโอกาส 3 ม.ิย.63 (1,000.00)                         (1,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

16 จ้างประดับไฟฟ้าตลอดแนวร้ัว 4,500.00       - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต  จ่างสี นายภูษิต  จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน

ในระหว่างวันที ่1- 10 ม.ิย.63 (4,500.00)                         (4,500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

17 จัดซ้ือน้ าด่ืมส านักงาน อบต. 288.00          - เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีนวลจันทร์  โตแตง น.ส.ศรีนวลจันทร์  โตแตง มีคุณสมบัติครบถ้วน

(เดือน พ.ค. - ม.ิย.63) 288.00                            288.00                             ตามระเบียบพัสดุฯ

18 จ้างท าตรายางจ านวน 3 อัน 360.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านพลอย 108-1009 ร้านพลอย 108-1009 มีคุณสมบัติครบถ้วน

(360.00)                            (360.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

19 จ้างท าตรายาง 4 อัน 720.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านพลอย 108-1009 ร้านพลอย 108-1009 มีคุณสมบัติครบถ้วน

(720.00)                            (720.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

20 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,776.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีนวลจันทร์  โตแตง น.ส.ศรีนวลจันทร์  โตแตง มีคุณสมบัติครบถ้วน

9 รายการ (6,776.00)                         (6,776.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

21 จ้างเหมารถแบคโฮ pc 30 5,500.00       - เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ ชาญณรงค์กุล นายพีรณัฐ ชาญณรงค์กุล มีคุณสมบัติครบถ้วน

(5,500.00)                         (5,500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

22 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 18,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน

ศพด.วัดดอนผิงแดด (18,000.00)                       (18,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 มถุินายน 2563



ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก

ที่ ซ้ือ/จ้าง กลาง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป

(บาท) (บาท)

23 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 32,400.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน

ศพด.บ้านดอนวัด (32,400.00)                       (32,400.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

24 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 18,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน

ศพด.บ้านสามัคคี (18,000.00)                       (18,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

25 ซ้ือหมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 21,500.00      - เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน

(21,500.00)                       (21,500.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

26 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,300.00      - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธุ์ บ.เพชรชมภูพันธุ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน

(12,300.00)                       (12,300.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

27 ซ้ืออุปกรณ์ DLTV 29,000.00      - เฉพาะเจาะจง บ.ไอพีเอ็มวิชั่นส์ จ ากัด บ.ไอพีเอ็มวิชั่นส์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน

ศพด. บ้านดอนวัด (29,000.00)                       (29,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

28 ซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 25,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์ เคมีคอล ร้านเบสท์ เคมีคอล มีคุณสมบัติครบถ้วน

จ านวน 1,000 โด๊ส (25,000.00)                       (25,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

29 จ้างซ่อมแซมหลังคา อบต. 21,400.00      - เฉพาะเจาะจง นายเรือง  แย้มศรี นายเรือง  แย้มศรี มีคุณสมบัติครบถ้วน

21,400.00                        21,400.00                         ตามระเบียบพัสดุฯ

30 จ้างซ่อมปรับปรุงฝาท่อหมุ่ที ่2 8,600.00       - เฉพาะเจาะจง นายกลยุทธ มีเอนก นายกลยุทธ มีเอนก มีคุณสมบัติครบถ้วน

86,000.00                        86,000.00                         ตามระเบียบพัสดุฯ

รวม 30 รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 มถุินายน 2563



  



 

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญา/ข้อตกลง  

ในการซ้ือหรือจ้าง

 -   

   

 -  

 

 -  

 

 -  

    

 -  

    

 -    

    

ใบส่ังจ้าง 30/63   

ลว. 31 ม.ีค. 63    

ใบส่ังซ้ือ 32/63    

ลว. 13 พ.ค. 63   

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 มถุินายน 2563



 

เลขทีแ่ละวันทีข่อง   

สัญญา/ข้อตกลง   

ในการซ้ือหรือจ้าง    

 -      

   

 -     

    

 -    

  

 -     

   

 -    

    

 -      

   

 -      

     

     

   

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 มถุินายน 2563



 

เลขทีแ่ละวันทีข่อง   

สัญญา/ข้อตกลง   

ในการซ้ือหรือจ้าง    

    

    

    

  

    

    

    

    

 -     

  

    

   

    

   

ใบส่ังซ้ือ 28/63

ลว. 5 พ.ค. 63

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 มถุินายน 2563



 

เลขทีแ่ละวันทีข่อง   

สัญญา/ข้อตกลง    

ในการซ้ือหรือจ้าง    

ใบส่ังซ้ือ 29/63

ลว. 5 พ.ค. 63

ใบส่ังซ้ือ 30/63

ลว. 5 พ.ค. 63

ใบส่ังซ้ือ 33/63      

ลว. 28 พ.ค. 63    

ใบส่ังซ้ือ 34/63     

ลว. 20 พ.ค. 63   

ใบส่ังซ้ือ 35/63    

ลว. 28 พ.ค. 63     

ใบส่ังซ้ือ 36/63    

ลว. 28 พ.ค. 63     

ใบส่ังจ้าง 32/63    

ลว. 12 พ.ค. 63     

ใบส่ังจ้าง 33/63    

ลว. 16 พ.ค. 63     

 

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 มถุินายน 2563



  

 


