
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 ก.ย. 63) (460.00)                            (460.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

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

ประจ าเดือน ก.ย. 63 (540.00)                            (540.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 21,907.51    - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ก.ย. 63 (ส านักงานปลัด) (21,907.51)                       (21,907.51)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 168.37         - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ก.ย. 63 (กองคลัง) (168.37)                            (168.37)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 134.34         - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ก.ย. 63 (กองช่าง) (134.34)                            (134.34)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

6 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 322.71         - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ก.ย.63 (กองสวัสฯ) (322.71)                            (322.71)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

7 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 15,728.25    - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 38/63

(ประจ าเดือน ก.ย. 63) (15,728.25)                       (15,728.25)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 30 ม.ิย. 63

8 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 44,151.80    - เฉพาะเจาะจง ว.เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี ว.เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 39/63

 เดือน ก.ย. 63 (44,151.80)                       (44,151.80)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 26 ม.ิย. 63

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 ตลุาคม 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 จ้างท าป้ายโครงการ 450.00         - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการกฎหมายจราจรเบือ้งต้น (450.00)                            (450.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

10 ซ้ือวัสดุประกอบการอบรม 3,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนไพศาล ร้าน ธนไพศาล  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการกฎหมายจราจรเบือ้งต้น (3,000.00)                         (3,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ 

11 จ้างท าป้าย โครงการปลูกป่า 450.00         - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ทดแทน (450.00)                            (450.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

12 ซ้ือวัสดุประกอบการอบรม 1,300.00      - เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนไพศาล ร้าน ธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน (1,300.00)                         (1,300.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

13 ซ้ือถังน้ าพลาสติก 560.00         - เฉพาะเจาะจง คิดเช่นแวร์มาร์ท จ ากัด คิดเช่นแวร์มาร์ท จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน (560.00)                            (560.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

14 จ้างท าป้ายโครงการ 450.00         - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน (450.00)                            (450.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

15 ซ้ือกระเป๋าผ้า 10,400.00    - เฉพาะเจาะจง ร้านไต้ซิน ร้านไต้ซิน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงซ้ือ 38/63

โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน (10,400.00)                       (10,400.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 3 ก.ย.63

16 ซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 10,800.00    - เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้แห่งประเทศไทย บริษัท ริโก้แห่งประเทศไทย มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 49/63

(10,800.00)                       (10,800.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 3 ก.ย. 63

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 ตลุาคม 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

17 ซ้ือกระเป๋าผ้า 3,250.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านไต้ซิน ร้านไต้ซิน มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดท าแผนพัฒนา อบต. (3,250.00)                         (3,250.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

18 ซ้ือวัสดุประกอบการอบรม 640.00         - เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนไพศาล ร้าน ธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

โครงการจัดท าแผนพัฒนา อบต. (640.00)                            (640.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

19 จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 2,990.00      - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต จ่างสี นายภูษิต จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

จ านวน 23 จุด (2,990.00)                         (2,990.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

20 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ 11,500.00    - เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรชมภูพันธ์ บริษัท เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงซ้ือ 44/63

(11,500.00)                       (11,500.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 11 ก.ย.63

21 จ้างถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการ 410.40         - เฉพาะเจาะจง เคเอ็นปร้ินต้ิง เคเอ็นปร้ินต้ิง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

3 ศพด. (410.40)                            (410.40)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

22 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ 2,830.00      - เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรชมภูพันธ์ บริษัท เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(2,830.00)                         (2,830.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

23 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ 9,210.00      - เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรชมภูพันธ์ บริษัท เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(9,210.00)                         (9,210.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

24 จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 2,090.00      - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต จ่างสี นายภูษิต จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

จ านวน 14 จุด (2,090.00)                         (2,090.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 ตลุาคม 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 จ้างเหมารถแบคโฮ PC 120 31,200.00    - เฉพาะเจาะจง หจก.พูลทรัพย์บุรี หจก.พูลทรัพย์บุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 43/63

ขุดลอกเปิดทางน้ า หมู่ที ่10 (31,200.00)                       (31,200.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.10 ก.ย.63

26 จ้างเหมาติดต้ังผ้าม่านประตู 20,600.00    - เฉพาะเจาะจง นางนริยา โสอินทร์ นางนริยา โสอินทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 44/63

ในส านักงานพร้อมอุปกรณ์ (20,600.00)                       (20,600.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.10 ก.ย.63

27 จ้างเหมารถแบคโฮ PC 60 39,200.00    - เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย ระเริงทรัพย์ นายสมหมาย ระเริงทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 45/63

ดัชวัชพืชถนนเลียบคลอง D26 ม.7 (39,200.00)                       (39,200.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.10 ก.ย.63

28 จ้างเหมาล้างท าความสะอาด 10,000.00    - เฉพาะเจาะจง นิรันดร์แอร์เซอร์วิส นิรันดร์แอร์เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 46/63

เคร่ืองปรับอากาศ 10 เคร่ือง (10,000.00)                       (10,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.11 ก.ย.63

29 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 6,300.00      - เฉพาะเจาะจง นิรันแอร์เซอร์วิส นิรันแอร์เซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 46/63

จ านวน 2 เคร่ือง (6,300.00)                         (6,300.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.11 ก.ย.63

30 จ้างเหมายานพาหนะ 5,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายมนู  บัวทอง นายมนู  บัวทอง มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงจ้าง 42/63

(รถปรับอากาศ) (5,000.00)                         (5,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.11 ก.ย.63

31 จ้างเหมายานพาหนะ 4,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายมนู  บัวทอง นายมนู  บัวทอง มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงจ้าง 43/63

(รถปรับอากาศ) (4,000.00)                         (4,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.11 ก.ย.63

32 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) 34,000.00    - เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์เคมีคอล ร้านเบสท์เคมีคอล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 50/63

(34,000.00)                       (34,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.18 ก.ย.63

วันที ่ 1 ตลุาคม 2563

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กันยายน 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

33 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมบ้าน 17,729.00    - เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมสินเฮ้าฮ์ จ ากัด บริษัท รวมสินเฮ้าฮ์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 51/63

ผู้ยากไร้) (17,729.00)                       (17,729.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.18 ก.ย.63

34 จ้างเหมารถแบคโฮ PC 120 16,800.00    - เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย ระเริงทรัพย์ นายสมหมาย ระเริงทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 47/63

ขุดลอกเปิดทางน้ า หมู่ 7 (16,800.00)                       (16,800.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.21 ก.ย.63

35 จ้างเหมารถแบคโฮ PC 50 152,000.00   - เฉพาะเจาะจง หจก.เทียนทอง หจก.เทียนทอง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 48/63

พร้อมโปะ ขุดลอกเปิดทางน้ า (152,000.00)                      (152,000.00)                      ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.21 ก.ย.63

36 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 5,000.00      - เฉพาะเจาะจง ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 45/63

(เก้าอี้ท างาน) (5,000.00)                         (5,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.22 ก.ย.63

37 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 7,750.00      - เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมสินเฮ้าฮ์ จ ากัด บริษัท รวมสินเฮ้าฮ์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 46/63

(7,750.00)                         (7,750.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.23 ก.ย.63

38 จ้างประกอบอาหารกลางวัน 14,800.00    - เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ อ่วมอั๋น นางสุภาพ อ่วมอั๋น มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 49/63

ศพด.วัดดอนผิงแดด (14,800.00)                       (14,800.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 25 ก.ย. 63

39 จ้างประกอบอาหารกลางวัน 26,640.00    - เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ อ่วมอั๋น นางสุภาพ อ่วมอั๋น มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 50/63

ศพด.บ้านดอนวัด (26,640.00)                       (26,640.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 25 ก.ย. 63

40 จ้างประกอบอาหารกลางวัน 29,600.00    - เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ อ่วมอั๋น นางสุภาพ อ่วมอั๋น มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 51/63

ศพด.บ้านสามัคคี (29,600.00)                       (29,600.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 25 ก.ย. 63

รวม 40 รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 ตลุาคม 2563


