
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 พ.ย. 63) (440.00)                         (440.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน(น้ าด่ืม) 432.00         - เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน พ.ย. 63 (432.00)                         (432.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

3 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 18,831.57     - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 1/64

(ประจ าเดือน พ.ย. 63) (18,831.57)                     (18,831.57)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 1 ต.ค. 63

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 19,397.10     - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน พ.ย. 63 (ส านักงานปลัด) (19,397.10)                     (19,397.10)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง -              - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

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

 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง -              - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน พ.ย. 63 (กองช่าง) -                               -                                  ตามระเบียบพัสดุฯ

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 230.74         - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน พ.ย. 63 (กองสวัส) (230.74)                         (230.74)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

6 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 60,615.70     - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน พ.ย. 63 (60,615.70)                     (60,615.70)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 ธันวาคม 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

7 จ้างท าป้ายเลือกต้ัง 13,700.00     - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงซ้ือ 1/64

(13,700.00)                     (13,700.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 4 พ.ย. 63

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21 รายการ 20,963.00     - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

20,963.00                      20,963.00                         ตามระเบียบพัสดุฯ 

9 จ้างท าตรายาง 740.00         - เฉพาะเจาะจง ร้าน 108-1009 ร้าน 108-1009 มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(740.00)                         (740.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

10 ซ้ือฝาชักโครก 900.00         - เฉพาะเจาะจง หจก.สินชัย หจก.สินชัย มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(900.00)                         (900.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

11 ซ้ือวัสดุอบรม สมุด ปากกา 1,270.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาฯ (1,270.00)                       (1,270.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

12 ซ้ือเชือก 10 มม. 11 กก. 2,090.00       - เฉพาะเจาะจง ร้าน ค.จินดา ร้าน ค.จินดา มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาฯ (2,090.00)                       (2,090.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

13 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือ 2,211.00       - เฉพาะเจาะจง เค เอ็น ปร้ินท์ต้ิง เค เอ็น ปร้ินท์ต้ิง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาฯ (2,211.00)                       (2,211.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

14 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ 10,420.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรชมภูพันธ์ บริษัท เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 2/64

(10,420.00)                     (10,420.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 13 พ.ย. 63

วันที ่ 1 ธันวาคม 2563

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤศจิกายน 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

15 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน 27,650.00    เฉพาะเจาะจง นายชูชีพ ศรีสุวรรณ นายชูชีพ ศรีสุวรรณ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 4/64

และภายนอก ส านักงาน อบต. (27,650.00)                     (27,650.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 2 พ.ย. 63

16 ซ้ือผงเคมีแห้งดับเพลิง 7,000.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.ชรินทร์ วันแก้ว น.ส.ชรินทร์ วันแก้ว มีคุณสมบัติครบถ้วน

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาฯ (7,000.00)                       (7,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

17 ซ้ือแก๊สหุงต้ม จ านวน 2 ถัง 800.00         - เฉพาะเจาะจง นายบรรจง ข าสะอาดดี นายบรรจง ข าสะอาดดี มีคุณสมบัติครบถ้วน

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาฯ (800.00)                         (800.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

18 ซ้ือน้ ามันส าหรับฝึกอบรม 1,614.30       - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ สุขอุดม นางวรวรรณ สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาฯ (1,614.30)                       (1,614.30)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

19 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 700.00        เฉพาะเจาะจง อัมพรเรซซ่ิง อัมพรเรซซ่ิง มีคุณสมบัติครบถ้วน

ขขว 523 พบ. (700.00)                         (700.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

20 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 320.00        เฉพาะเจาะจง อัมพรเรซซ่ิง อัมพรเรซซ่ิง มีคุณสมบัติครบถ้วน

1กจ-5560 พบ. (320.00)                         (320.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

21 ซ้ือยางรถจักรยานยนต์ 1,040.00      เฉพาะเจาะจง อัมพรเรซซ่ิง อัมพรเรซซ่ิง มีคุณสมบัติครบถ้วน

กมต. 962 พบ. (1,040.00)                       (1,040.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

22 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,925.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีนวลจันทร์  โตแตง น.ส.ศรีนวลจันทร์  โตแตง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 3/64

ส าหรับ ศพด. 3 แห่ง (9,925.00)                       (9,925.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 30 พ.ย. 63

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 ธันวาคม 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

23 จ้างปร้ินท์เอกสาร 4 เล่ม 1,093.00       - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 7/63

(57,420.00)                     (57,420.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 27 พ.ย. 62

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10 รายการ 4,365.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน

(4,365.00)                       (4,365.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

25 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 2,880.00       - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (2,880.00)                       (13,700.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

26 ซ้ือทรายก าจัดลูกน้ า 6 ถัง 16,800.00    เฉพาะเจาะจง เบสเคมีคอล เบสเคมีคอล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 5/64

ส าหรับ ศพด. 3 แห่ง (16,800.00)                     (16,800.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 30 พ.ย. 63

27 ซ้ือเคร่ืองแต่งกาย(เส้ือ) 9,900.00       - เฉพาะเจาะจง สามชัยสปอร์ต 2004 สามชัยสปอร์ต 2004 มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 7/64

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาฯ (9,900.00)                       (9,900.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 17 พ.ย. 63

28 ซ้ือหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย 5,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ ชาญนรงค์กุล นายพีรณัฐ ชาญนรงค์กุล มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงซ้ือ 4/64

(5,000.00)                       (5,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 23 พ.ย. 63

29 ซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร 11,000.00     - เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้ิมไฮ้ทอง ร้าน ล้ิมไฮ้ทอง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 16/64

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาฯ (11,000.00)                     (11,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 17 พ.ย. 63

รวมจ านวน  29  รายการ

วันที ่ 2 ธันวาคม 2563

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
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