
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 440.00          - เฉพาะเจาะจง นายนกุล ศาสตรสาธิต นายนกุล ศาสตรสาธิต มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

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

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 25,090.14      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ส.ค. 63 (ส านักงานปลัด) (25,090.14)                       (25,090.14)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 233.44          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ส.ค. 63 (กองคลัง) -                                 -                                  ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 133.44          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ส.ค. 63 (กองช่าง) (133.44)                            (133.44)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 267.78          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ส.ค.63 (กองสวัสฯ) (267.78)                            (267.78)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

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

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

7 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 19,077.67      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 38/63

(ประจ าเดือน ส.ค. 63) (19,077.67)                       (19,077.67)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 30 ม.ิย. 63

8 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 40,138.00      - เฉพาะเจาะจง ว.เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี ว.เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 39/63

 เดือน ส.ค. 63 (40,138.00)                       (40,138.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 26 ม.ิย. 63

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน สิงหาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 กันยายน 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 ซ้ือผ้า โครงการวันแม่ 63 1,444.50       - เฉพาะเจาะจง ร้านโภคะ ร้านโภคะ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(1,444.50)                         (1,444.50)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

10 จ้างผูกผ้า โครงการวันแม่ 63 1,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายราตรี แจ่มศรี นายราตรี แจ่มศรี  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(1,000.00)                         (1,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ 

11 จ้างท าป้าย โครงการวันแม่ 63 850.00          - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(850.00)                            (850.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ 7,185.00       - เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนไพศาล ร้าน ธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 35/63

(7,185.00)                         (7,185.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 14 ส.ค.63

13 ซ้ือทรายอะเบท 1,750 ซอง 9,800.00       - เฉพาะเจาะจง เบสเคมีคอล เบสเคมีคอล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 41/63

(9,800.00)                         (9,800.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 1 ก.ค.63

14 ซ้ือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 6 ชุด 28,200.00      - เฉพาะเจาะจง นางวนริยา โสอินทร์ นางวนริยา โสอินทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 42/63

(28,200.00)                       (28,200.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 3 ก.ค.63

15 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (หินผุ หินคลุก 174,700.00    - เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.วัสดุก่อสร้าง ร้าน พ.วัสดุก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 43/63

และลูกรัง) (174,700.00)                      (174,700.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 29 ก.ค.63

16 เปล่ียนยางรถยนต์ 12,400.00      - เฉพาะเจาะจง หจก.ยางบริการ 2 หจก.ยางบริการ 2 มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 44/63

ทะเบียน กค 2658 พบ. (12,400.00)                       (12,400.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 6 ส.ค. 63

วันที ่ 1 กันยายน 2563

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน สิงหาคม 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 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน 16,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนไพศาล ร้าน ธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 45/63

ศพด. วัดดอนผิงแดด (16,000.00)                       (16,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 11 ส.ค.63

18 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน 28,800.00      - เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนไพศาล ร้าน ธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 46/63

ศพด. บ้านดอนวัด (28,800.00)                       (28,800.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 11 ส.ค.63

19 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน 16,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนไพศาล ร้าน ธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 47/63

ศพด. บ้านสามัคคี (16,000.00)                       (16,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 11 ส.ค.63

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน 16,771.18      - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ประเทศไทย จ ากัด บริษัท ริโก้ประเทศไทย จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 48/63

(เคร่ืองถ่ายเอกสาร) (16,771.18)                       (16,771.18)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 25 ส.ค.63

21 จ้างถ่ายเอกสารแผนอัตรา 594.00          - เฉพาะเจาะจง เคเอ็นปร้ินต้ิง เคเอ็นปร้ินต้ิง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ก าลัง (594.00)                            (594.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

22 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(ฮาร์ดดิสก)์ 2,200.00       - เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสเทคโนโลยี ร้าน เบสเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(2,200.00)                         (2,200.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

23 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ 4,280.00       - เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรชมภูพันธ์ บริษัท เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(4,280.00)                         (4,280.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

24 จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 3,900.00       - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต จ่างสี นายภูษิต จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

จ านวน 30 จุด (3,900.00)                         (3,900.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน สิงหาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 กันยายน 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

25 ซ้ือตู้เบรกเกอร์กันดูดแบบ 8 ช่อง 3,550.00       - เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรชมภูพันธ์ จ ากัด บริษัท เพชรชมภูพันธ์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน

(3,550.00)                         (3,550.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

26 จ้างซ่อมรถยนต์ 3,200.00       - เฉพาะเจาะจง สุขเกษมไดนาโม สุขเกษมไดนาโม มีคุณสมบัติครบถ้วน

ทะเบียน กค 2658 พบ. (3,200.00)                         (3,200.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 7,185.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน

(7,185.00)                         (7,185.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

28 จ้างซ่อมรถยนต์ 20,945.25      - เฉพาะเจาะจง บริษัท อึ้งง่วนใต๋ อีซูซุเซลส์ บริษัท อึ้งง่วนใต๋ อีซูซุเซลส์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 36/63

ทะเบียน กค 2658 พบ. (20,945.25)                       (20,945.25)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.14 ส.ค.63

29 จ้างท าป้าย จ านวน 1 ป้าย 540.00          - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการฝึกอาชีพ (540.00)                            (540.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

30 ซ้ือผ้าจ านวน 6 ม้วน 8,667.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านโภคะ ร้านโภคะ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงซ้ือ 37/63

โครงการฝึกอาชีพ (8,667.00)                         (8,667.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 25 ส.ค.63

31 ซ้ือวัสดุประกอบการอบรม 1,390.00       - เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณไฟฟ้า ร้าน อรุณไฟฟ้า มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการฝึกอาชีพ (1,390.00)                         (1,390.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

32 จ้างซ่อมรถยนต์ 4,700.00       - เฉพาะเจาะจง อู่ชัยการช่าง อู่ชัยการช่าง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ทะเบียน 81-6837 พบ. (4,700.00)                         (4,700.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

รวม  32  รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน สิงหาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 กันยายน 2563









 



 




