
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 420.00          - เฉพาะเจาะจง นายนกุล ศาสตรสาธิต นายนกุล ศาสตรสาธิต มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(นสพ.ประจ าเดือน ก.พ. 64) (420.00)                           (420.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

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

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

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 25,357.29      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ก.พ. 64 (ส านักงานปลัด) (25,357.29)                       (25,357.29)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  -  - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ก.พ. 64 (กองคลัง) -                                -                                  ตามระเบียบพัสดุฯ

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  -  - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ก.พ. 64 (กองช่าง) -                                -                                  ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 229.71          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ก.พ. 64 (กองสวัส) (229.71)                           (229.71)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

5 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 17,918.54      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 13/64

(ประจ าเดือน ก.พ. 64) (17,918.54)                       (17,918.54)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 30 ธ.ค. 63

6 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 46,802.70      - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย สหกรณ์โคนม-ชะอ า ห้วยทราย มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 4/64

ประจ าเดือน ก.พ. 63 (46,802.70)                       (46,802.70)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 30 พ.ย. 63

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
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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 จ้างซ่อมแซมโน้ตบุค๊ 1,935.00       - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรบุรีโอเอเซ็นเตอร์ จ ำกัด บ.เพชรบุรีโอเอเซ็นเตอร์ จ ำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

รหัสครุภัณฑ์ 416-59-0042 (1,935.00)                        (1,935.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

8 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,707.00       - เฉพาะเจาะจง ร้ำนอรุณไฟฟ้ำ-ก่อสร้ำง ร้ำนอรุณไฟฟ้ำ-ก่อสร้ำง  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(4,707.00)                        (4,707.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ 

9 ซ้ือจาระบี ขนาด 18 กิโลกรัม 3,250.00       - เฉพาะเจาะจง ร้ำนอรุณไฟฟ้ำ-ก่อสร้ำง ร้ำนอรุณไฟฟ้ำ-ก่อสร้ำง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

จ านวน 1 ถัง (3,250.00)                        (3,250.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

10 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 1,700.00       - เฉพาะเจาะจง ร้ำนเบสเทคโนโลยี ร้ำนเบสเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

รหัสครุภัณฑ์ 416-51-0021 (1,700.00)                        (1,700.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

11 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 3,900.00       - เฉพาะเจาะจง นำยภูษิต จ่ำงสี นำยภูษิต จ่ำงสี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

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

12 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,164.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(5,164.00)                        (5,164.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

13 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 4,710.00       - เฉพาะเจาะจง อู่ ชัยกำรช่ำง อู่ ชัยกำรช่ำง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

รถบรรทุกขยะ 81-6837 (4,710.00)                        (4,710.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

14 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 5,430.00       - เฉพาะเจาะจง อู่ ชัยกำรช่ำง อู่ ชัยกำรช่ำง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

รถบรรทุกขยะ 81-2774 (5,430.00)                        (5,430.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

วันที ่ 1 มนีาคม 2564

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 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

15 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 4,000.00       - เฉพาะเจาะจง ร้ำนธนไพศำล ร้ำนธนไพศำล มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงซ้ือ 11/64

ศพด.วัดดอนผิงแดด (4,000.00)                        (4,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 2 ก.พ.64

16 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 7,200.00       - เฉพาะเจาะจง ร้ำนธนไพศำล ร้ำนธนไพศำล มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงซ้ือ 12/64

ศพด.บ้านดอนวัด (7,200.00)                        (7,200.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 2 ก.พ.64

17 จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 8,000.00       - เฉพาะเจาะจง ร้ำนธนไพศำล ร้ำนธนไพศำล  มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงซ้ือ 13/64

ศพด.บ้านสามัคคี (8,000.00)                        (8,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 2 ก.พ.64

 

รวม  17  รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 มนีาคม 2564


