
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 460.00          - เฉพาะเจาะจง นายนกุล ศาสตรสาธิต นายนกุล ศาสตรสาธิต มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(นสพ.ประจ าเดือน ส.ค. 64) (460.00)                            (460.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

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

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

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 27,307.73      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ส.ค. 64 (ส านักงานปลัด) (27,307.73)                       (27,307.73)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 188.77          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ส.ค. 64 (กองคลัง) (188.77)                            (188.77)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 269.01          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ส.ค. 64 (กองช่าง) (269.01)                            (269.01)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

6 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 366.91          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ส.ค.64 (กองสวัสฯ) (366.91)                            (366.91)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

7 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 22,803.63      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 21/64

(ประจ าเดือน ส.ค. 64) (22,803.63)                       (22,803.63)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 31 พ.ค. 64

8 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 55,568.92      - เฉพาะเจาะจง ว.เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี ว.เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 33/64

 เดือน ส.ค. 64 (55,568.92)                       (55,568.92)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 14 ก.ค. 64

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน สิงหาคม 2564
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ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
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(บาท) (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

9 จ้างตรวจเช็คเปล่ียนถ่ายน้ ามัน 3,095.08       - เฉพาะเจาะจง บริษัท อึ้งง่วนใต๋ อีซูซุเซลส์ บริษัท อึ้งง่วนใต๋ อีซูซุเซลส์ มีคุณสมบัติครบถ้วน

เคร่ืองรถบรรทุกน้ า บน 1330 (3,095.08)                         (3,095.08)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

10 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 4,189.05       - เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.รุ่งโรจน์ ร้าน ก.รุ่งโรจน์  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(4,189.05)                         (4,189.05)                          ตามระเบียบพัสดุฯ  

11 จ้างประดับไฟฟ้าหน้า สนง. 6,500.00       - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต จ่างสี นายภูษิต จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 22/64

6-31 ส.ค.64 (6,500.00)                         (6,500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 5 ส.ค.64

12 จ้างผูกผ้าแนวร้ัวด้านหน้า สนง. 1,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายราตรี แจ่มศรี นายราตรี แจ่มศรี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(1,000.00)                         (1,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

13 ซ้ือวัสดุป้องกันโควิด 5 รายการ 18,800.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านขวัญรดาทรัพย์ ร้านขวัญรดาทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 35/64

(18,800.00)                       (18,800.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 10 ส.คซ64

14 ซ้ือวัสดุป้องกันโควิด 3 รายการ 13,160.00      - เฉพาะเจาะจง  หจก. เอส แอล พี นวนคร  หจก. เอส แอล พี นวนคร มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 36/64

(13,160.00)                       (13,160.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 13 ส.ค.64

15 ซ้ือวัสดุกีฬา 2 รายการ 9,835.00       - เฉพาะเจาะจง สามชัยสปอร์ต 2004 สามชัยสปอร์ต 2004 มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 37/64

(9,835.00)                         (9,835.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 23 ส.ค. 64

16 จ้างซ่อมแซมบ้านคนพิการ 20,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายวิชัย ผิวขาวปล่ัง นายวิชัย ผิวขาวปล่ัง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 27/64

ราย นายมารุต อาดเกิต (20,000.00)                       (20,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 13 ส.ค.64
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17 จ้างซ่อมแซมบ้านคนพิการ 20,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายบดินทร์ แสงสุภา นายบดินทร์ แสงสุภา มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 28/64

ราย น.ส.วาสนา พ่วงสังข์ (20,000.00)                       (20,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 13 ส.ค.64

18 จ้างซ่อมแซมบ้านคนพิการ 20,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายขวัญเมือง เจริญลาภ นายขวัญเมือง เจริญลาภ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 29/64

ราย นายทองหล่อ จันทร์เจริญ (20,000.00)                       (20,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 13 ส.ค.64

19 จ้างซ่อมแซมบ้านคนพิการ 20,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ เจริญรัตน์ นายวัชรินทร์ เจริญรัตน์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 30/64

ราย นายเฉลียว สุวัฒน์ (20,000.00)                       (20,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 13 ส.ค.64

20 จ้างซ่อมแซมบ้านคนพิการ 20,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายล่ิม นุชเซ๊าะ นายล่ิม นุชเซ๊าะ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 31/64

ราย นางเถิม เทียมทัต (20,000.00)                       (20,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 13 ส.ค.64

21 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 990.00          - เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรชมภูพันธ์ จ ากัด บริษัท เพชรชมภูพันธ์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

จ านวน 1 รายการ (990.00)                            (990.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

22 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ 7,300.00       - เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรชมภูพันธ์ จ ากัด บริษัท เพชรชมภูพันธ์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 38/64

(7,300.00)                         (7,300.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 25 ส.ค.64

23 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ 15 หลัง 7,500.00       - เฉพาะเจาะจง นายศิริ คุ้มครอง นายศิริ คุ้มครอง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 37/64

 (7,500.00)                         (7,500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 23 ส.ค.64

24 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 18,980.00      - เฉพาะเจาะจง อู่ ส.ช่างยนต์ สุขเกษมไดนาโม มีคุณสมบัติครบถ้วน  

ทะเบียน 81-6837 พบ. (3,200.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ
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25 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 8,000.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน  ใบส่ังซ้ือ 39/64

ศพด.วัดดอนผิงแดด (8,000.00)                         (8,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.25 ส.ค.64

26 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 17,600.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน  ใบส่ังซ้ือ 40/64

ศพด.บ้านดอนวัด (17,600.00)                       (17,600.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.25 ส.ค.64

27 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 16,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน  ใบส่ังซ้ือ 41/64

ศพด.บ้านสามัคคี (16,000.00)                       (16,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.25 ส.ค.64

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17 รายการ 5,000.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 43/64

(5,000.00)                         (5,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 31 ส.ค.64

รวม  28  รายการ
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