
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 ก.ค. 63) (480.00)                            (480.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 22,422.54      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ก.ค. 63 (ส านักงานปลัด) (22,422.54)                       (22,422.54)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง -              - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ม.ิย. 63 (กองคลัง) -                                 -                                  ตามระเบียบพัสดุฯ

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง -              - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ม.ิย. 63 (กองช่าง) (130.74)                            (130.74)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง -              - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ม.ิย.63 (กองสวัสฯ) (128.94)                            (128.94)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

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

ประจ าเดือน พ.ค.-ม.ิย. 63 (540.00)                            (540.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

4 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 19,857.81      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 38/63

(ประจ าเดือน ม.ิย. 63) (19,857.81)                       (19,857.81)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 30 ม.ิย. 63

5 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 46,567.40      - เฉพาะเจาะจง ว.เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี ว.เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 39/63

 เดือน กรกฎาคม 63 (46,567.40)                       (46,567.40)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 26 ม.ิย. 63

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 3 สิงหาคม 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

6 จัดซ้ือแบตเตอร่ีและน้ ามันเคร่ือง 800.00          - เฉพาะเจาะจง อัมพรเรซซ่ิง อัมพรเรซซ่ิง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

รถจักรยานยนตร์ 1กฐ-1769 (800.00)                            (800.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

7 จ้างท าป้ายโครงการท้องถิ่นไทย 450.00          - เฉพาะเจาะจง ร้านมีเอี่ยวเซอร์วิส ร้านมีเอี่ยวเซอร์วิส  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

รวมใจภักด์ิ (450.00)                            (450.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ 

8 ซ้ือพันธ์พืชและดินตามโครงการ 3,300.00       - เฉพาะเจาะจง นายปรเมศวร์  อ่อนอุดม นายปรเมศวร์  อ่อนอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ท้องถิ่นไทยรวมใจภักด์ิ (3,300.00)                         (3,300.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

9 ซ้ือแบตเตอร่ี 1กฐ-1769 850.00          - เฉพาะเจาะจง อัมพรเรซซ่ิง อัมพรเรซซ่ิง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(850.00)                            (850.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

10 จ้างส ารวจข้อมูลสัตว์ 4,950.00       - เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ เผือกผ่อง นางสาวรุ่งรัตน์ เผือกผ่อง มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงจ้าง 33/63

(สุนัขและแมว) (4,950.00)                         (4,950.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 15 ก.ค. 63

11 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 4,160.00       - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต  จ่างสี นายภูษิต  จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

จ านวน 32 จุด (4,160.00)                         (4,160.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

12 จ้างซ่อมแซมคอสะพาน ค.ส.ล. 5,200.00       - เฉพาะเจาะจง นายธัญศิษย์ จอมเพ็ชร์ นายธัญศิษย์ จอมเพ็ชร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 32/63

เลียบคลองบางขุนไทร (5,200.00)                         (5,200.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 3 ก.ค. 63

13 จ้างเหมารถแบคโฮ PC60 39,200.00      - เฉพาะเจาะจง นายโยธี บูรณารมย์ นายโยธี บูรณารมย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 39/63

ขุดลอกเปิดทางน้้าหมุ่ที ่3-4 (39,200.00)                       (39,200.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.10 ก.ค.63

วันที ่ 3 สิงหาคม 2563

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กรกฎาคม 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

14 จ้างท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 600.00          - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน

รัชกาลที ่10 (600.00)                            (600.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

15 เติมน้ ายาแอร์รถยนต์ส่วนกลาง 300.00          - เฉพาะเจาะจง สุขเกษมไดนาโม สุขเกษมไดนาโม มีคุณสมบัติครบถ้วน

หมายเลขทะเบียน กค 2658 (300.00)                            (300.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

16 จ้างลงข้อความถวายพระพร 3,500.00       - เฉพาะเจาะจง บ.หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ้ากัด บ.หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ้ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน

(3,500.00)                         (3,500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

17 จ้างผูกผ้าระบายเหลืองสลับขาว 1,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายราตรี  แจ่มศรี นายราตรี  แจ่มศรี มีคุณสมบัติครบถ้วน

เนื่องในโอกาส 3 ก.ค.63 (1,000.00)                         (1,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

18 จ้างประดับไฟฟ้าตลอดแนวร้ัว 6,500.00       - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต  จ่างสี นายภูษิต  จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน

ในระหว่างวันที ่4-31 ก.ค. 63 (6,500.00)                         (6,500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

19 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 16,500.00      - เฉพาะเจาะจง นิรันดรฺแอร์เซอร์วิส นิรันดรฺแอร์เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 40/63

จ านวน 2 เคร่ือง (16,500.00)                       (16,500.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.13 ก.ค.63

20 จ้างซ่อมแซมบ้านคนพิการ 40,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายทินวัฒน์ เฮงซอ นายทินวัฒน์ เฮงซอ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 41/63

จ านวน 2 หลังๆละ 20,000.- (40,000.00)                       (40,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.23 ก.ค.63

21 จ้างซ่อมแซมบ้านคนพิการ 60,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายบดินทร์ แสงสุภา นายบดินทร์ แสงสุภา มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 42/63

จ านวน 3 หลังๆละ 20,000.- (60,000.00)                       (60,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.23 ก.ค.63

รวม 21 รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 3 สิงหาคม 2563



  



 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

    

 

    

   

    

  

   

   

  



 

  

  

   

     

   

    

    

   

  

    

   

   

    

    

  

      

     

     

   



 

  

  

   

    

    

    

  

    

    

    

    

    

  

   

  

   

  

   

  



  

 


