
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 ม.ิย. 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 ม.ิย. 64 (432.00)                           (432.00)                           ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 28,750.76      - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ม.ิย. 64 (ส านักงานปลัด) (28,750.76)                       (28,750.76)                       ตามระเบียบพัสดุฯ

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 172.44          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ม.ิย. 64 (กองคลัง) (172.44)                           (172.44)                           ตามระเบียบพัสดุฯ

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 171.54          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ม.ิย. 64 (กองช่าง) (171.54)                           (171.54)                           ตามระเบียบพัสดุฯ

6 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 257.91          - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ม.ิย.64 (กองสวัสฯ) (257.91)                           (257.91)                           ตามระเบียบพัสดุฯ

7 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 19,008.76      - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 21/64

(ประจ าเดือน ม.ิย. 64) (19,008.76)                       (19,008.76)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 31 พ.ค. 64

8 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 32,531.00      - เฉพาะเจาะจง ว.เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี ว.เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 31/64

 เดือน มิถุนายน 64 (32,531.00)                       (32,531.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 11 ม.ิย. 64

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน มถุินายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 กรกฎาคม 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

9 ซ้ืออาหารเสริมนม โครงการเยียวยา 51,744.00      - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 28/64

เกษตรกรผู้เล้ียงโคนม (51,744.00)                       (51,744.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 7 ม.ิย. 64

10 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 2658 พบ 4,750.00       - เฉพาะเจาะจง สุขเกษมไดนาโมแอร์ สุขเกษมไดนาโมแอร์  มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(4,750.00)                        (4,750.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ 

11 จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 24 จุด 3,120.00       - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต จ่างสี นายภูษิต จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(3,120.00)                        (3,120.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

12 จ้างเหมารถแบคโฮ PC 120 11,400.00      - เฉพาะเจาะจง นายราตรี แจ่มศรี นายราตรี แจ่มศรี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 28/64

ดึงวัชพืช ถนนสิริประชาพัฒนา ม.7 (1,000.00)                        (1,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 7 ม.ิย. 64

13 ซ้ือวัสดุตามโครงการป้องกันโรคฯ 4,405.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.แอล.พ.ีนวนคร หจก.เอส.แอล.พ.ีนวนคร มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

จ านวน 2 รายการ (4,405.00)                        (4,405.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  

14 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 2,568.00       - เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.รุ่งโรจน์ค้าวัสดุก่อสร้าง ร้าน ก.รุ่งโรจน์ค้าวัสดุก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วน

(2,568.00)                        (2,568.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

15 ซ้ือพลาสติกใส 1 รายการ 455.00          - เฉพาะเจาะจง นายสมิต ยงกิจจานุกิต นายสมิต ยงกิจจานุกิต มีคุณสมบัติครบถ้วน

(455.00)                           (455.00)                           ตามระเบียบพัสดุฯ

16 ซ้ือวัสดุตามโครงการป้องกันโรคฯ 21,655.00      - เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.แอล.พ.ีนวนคร หจก.เอส.แอล.พ.ีนวนคร มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 29/64

จ านวน 8 รายการ (21,655.00)                       (21,655.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 9 ม.ิย. 63

วันที ่ 1 กรกฎาคม 2564

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน มถุินายน 2564
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(บาท) (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

17 จ้างประกอบอาหารกลางวัน 32,563.00      - เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ อ่วมอั๋น นางสุภาพ อ่วมอั๋น มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 22/64

ศพด.บ้านดอนวัด (32,563.00)                       (32,563.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 11 ม.ิย.64

18 จ้างประกอบอาหารกลางวัน 29,600.00      - เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ อ่วมอั๋น นางสุภาพ อ่วมอั๋น มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 23/64

ศพด.บ้านสามัคคี (29,600.00)                       (29,600.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 11 ม.ิย.64

19 จ้างประกอบอาหารกลางวัน 19,240.00      - เฉพาะเจาะจง นางสุภาพ อ่วมอั๋น นางสุภาพ อ่วมอั๋น มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 24/64

ศพด.วัดดอนผิงแดด (19,240.00)                       (19,240.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 11 ม.ิย.64

20 จ้างปรับปรุงฝ้าห้องประชุม 28,400.00      - เฉพาะเจาะจง นายจรุณ ชมพู นายจรุณ ชมพู มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 25/64

และโรงจอดรถ อบต. (28,400.00)                       (28,400.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 25 ม.ิย.64

21 จัดซ้ือวัสดุตามโครงการป้องกันโรคฯ 21,655.00      - เฉพาะเจาะจง  หจก. เอส แอล พี นวนคร  หจก. เอส แอล พี นวนคร มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 29/64

จ านวน 8 รายการ (21,655.00)                       (21,655.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 9 ม.ิย.64

22 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ 12,538.00     เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธ์ จ ากัด บ.เพชรชมภูพันธ์ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 30/64

(12,538.00)                       (12,538.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 11 ม.ิย.64

23 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 51,744.00      - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ จก. สหกรณ์โคนมหนองโพราชบรีุ จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 71/64

โครงการนมเยียวยาฯ (51,744.00)                       (51,744.00)                       ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 7 ม.ิย.64

 รวม  23  รายการ
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