
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.ค. 64) (440.00)                            (440.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

2 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 26,111.53     - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน พ.ค. 64 (ส านักงานปลัด) (26,111.53)                       (26,111.53)                     ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 167.04         - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน พ.ค. 64 (กองคลัง) (167.04)                            (167.04)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 168.54         - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน พ.ค. 64 (กองช่าง) (168.54)                            (168.54)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง -              - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน พ.ค.64 (กองสวัสฯ) -                                 -                              ตามระเบียบพัสดุฯ

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

ประจ าเดือน พ.ค. 64 (432.00)                            (432.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

6 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 20,492.75     - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 30/63

(ประจ าเดือน พ.ค. 64) (20,492.75)                       (20,492.75)                     ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 31 ม.ีค. 63

7 จ้างผูกผ้าประดับซุ้มและหน้า 1,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายราตรี แจ่มศรี นายราตรี แจ่มศรี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ส านักงาน เนื่องในวันฉัตรมงคล (1,000.00)                         (1,000.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1  มถุินายน 2564



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 ซ้ือน้ ายาซักผ้าขาว ขนาด 1,080.00       - เฉพาะเจาะจง นายเสรี ฮ้อฮวด นายเสรี ฮ้อฮวด  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

600 มล. จ านวน 36 ขวด (1,080.00)                         (1,080.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ 

9 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,200.00       - เฉพาะเจาะจง เบสเทคโนโลยี เซอร์วิส เบสเทคโนโลยี เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

รหัส 416-54-0027 (2,200.00)                         (2,200.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

10 ซ้ือกระบอกอัดจารบี 2 อัน 980.00         - เฉพาะเจาะจง อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(980.00)                            (980.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

11 ซ้ือตราสัญลักษณ์ วปร. 1 อัน 2,500.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านมีเอี่ยวกรุ๊ป ร้านมีเอี่ยวกรุ๊ป มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(2,500.00)                         (2,500.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

12 ซ้ือถุงพลาสติก 2 รายการ 1,440.00       - เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีนวลจันทร์ โตแตง นางสาวศรีนวลจันทร์ โตแตง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(1,440.00)                         (1,440.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

13 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 1,300.00       - เฉพาะเจาะจง ร้าน พ. วัสดุก่อสร้าง ร้าน พ. วัสดุก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วน

(ดินปลูกต้นไม)้ (1,300.00)                         (1,300.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

14 ซ้ือเจลแอลกอฮอล์ ไม่น้อยกว่า 70% 21,400.00     - เฉพาะเจาะจง บ.ครีมเฮาส์ คอสเมติก จ ากัด บ.ครีมเฮาส์ คอสเมติก จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 22/64

ขนาดขวด 50 ml 21,400.00                        21,400.00                     ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 17 พ.ค. 64

15 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ 1,250.00       - เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง ร้าน อรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วน

(1,250.00)                         (1,250.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

วันที ่ 1 มถุินายน 2564

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2564

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 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 1,050.00       - เฉพาะเจาะจง นายปรเมศวร์ อ่อนอุดม นายปรเมศวร์ อ่อนอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน

(ดินสีด า) (1,050.00)                         (1,050.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

17 จ้างเหมาวางท่อ ค.ส.ล. และเสริม 16,450.00     - เฉพาะเจาะจง นายพีรณัฐ ชาญณรงค์กุล นายพีรณัฐ ชาญณรงค์กุล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 20/64

ผิวจราจร หมู่ที ่5 ซอย 3 (16,450.00)                       (16,450.00)                     ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 6 พ.ค. 64

18 จ้างประดับไฟฟ้า เป็นเวลา 10 วัน 4,500.00       - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต จ่างสี นายภูษิต จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน

1-10 มิ.ย. 64 (4,500.00)                         (4,500.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

19 ซ้ือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 110,000.00   - เฉพาะเจาะจง บ. จูปเิตอร์ เมดิคัล ซัพพลาย จก. บ. จูปเิตอร์ เมดิคัล ซัพพลาย จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 23/64

จ านวน 1,000 กล่องๆละ 55 บาท (110,000.00)                      (110,000.00)                   ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 25 พ.ค. 64

20 จ้างลงข้อความถวายพระพร ใน นสพ. 3,500.00       - เฉพาะเจาะจง บ.หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จก. บ.หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เพชรภูมิ ฉบับวันที ่1 ม.ิย. 64 (3,500.00)                         (3,500.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

21 ซ้ือถุงพลาสติกใส จ านวน 22 แพ็ค 870.00         - เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีนวลจันทร์  โตแตง น.ส.ศรีนวลจันทร์  โตแตง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(870.00)                            (870.00)                         ตามระเบียบพัสดุฯ

22 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 1,391.00       - เฉพาะเจาะจง อู่ ส.ช่างยนต์ อู่ ส.ช่างยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ทะเบียน 81-2774 พบ. (1,391.00)                         (1,391.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ

23 ซ้ือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 49,920.00     - เฉพาะเจาะจง บ. จูปเิตอร์ เมดิคัล ซัพพลาย จก. บ. จูปเิตอร์ เมดิคัล ซัพพลาย จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 21/64

จ านวน 832 กล่องๆละ 60 บาท (49,920.00)                       (49,920.00)                     ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 25 พ.ค. 64

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 มถุินายน 2564



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

24 ซ้ือเจลแอลกอฮอล์ 3 รายการ 139,528.00   - เฉพาะเจาะจง บ.ครีมเฮาส์ คอสเมติก จ ากัด บ.ครีมเฮาส์ คอสเมติก จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 27/64

(139,528.00)                      (139,528.00)                   ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 25 พ.ค. 64

25 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน 5,000.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 24/64

ศพด.วัดดอนผิงแดด (5,000.00)                         (5,000.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 26 พ.ค. 64

26 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน 9,000.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 25/64

ศพด.บ้านดอนวัด (9,000.00)                         (9,000.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 26 พ.ค. 64

27 ซ้ือส่ือการเรียนการสอน 10,000.00     - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 26/64

ศพด.บ้านสามมัคคี (10,000.00)                       (10,000.00)                     ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 26 พ.ค. 64

รวม  27  รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 มถุินายน 2564


