
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.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 ก.ค.64 (432.00)                            (432.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 30,146.27     - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน ก.ค. 64 (ส านักงานปลัด) (30,146.27)                       (30,146.27)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง -             - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

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

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 179.04         - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ม.ิย. 64 (กองช่าง) (179.04)                            (179.04)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 267.21         - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน ม.ิย.64 (กองสวัสฯ) (267.21)                            (267.21)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

6 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 20,886.51     - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 21/64

(ประจ าเดือน ม.ิย. 64) (20,886.51)                       (20,886.51)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 31 พ.ค. 64

7 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 55,568.92     - เฉพาะเจาะจง ว.เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี ว.เกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 31/64

 เดือน กรกฎาคม 64 (55,568.92)                       (55,568.92)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 11 ม.ิย. 64

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 2 สิงหาคม 2564



ล าดับ งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ ราคา วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
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(บาท) (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

8 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนา 2,374.56      - เฉพาะเจาะจง ร้าน เคเอ็น ปร๊ินต้ิง ร้าน เคเอ็น ปร๊ินต้ิง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

การศึกษา จ านวน 36 เล่ม (2,374.56)                         (2,374.56)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

9 ซ้ือธงตราสัญญลักษณ์ 7,500.00      - เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธ์ จ ากัด บ.เพชรชมภูพันธ์ จ ากัด  มีคุณสมบัติครบถ้วน ข้อตกลงซ้ือ 18/64

(7,500.00)                         (7,500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 2 ก.ค. 63

10 จ้างผูกผ้า จ านวน 1 งาน 1,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายราตรี แจ่มศรี นายราตรี แจ่มศรี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(1,000.00)                         (1,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

11 จ้างประดับฟ้า ต้ังแต่วันที่ 6,500.00      - เฉพาะเจาะจง นายภูษิต จ่างสี นายภูษิต จ่างสี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 19/64

5-31 กรกฎาคม 2564 (6,500.00)                         (6,500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 2 ก.ค. 64

12 จ้างตรวจเช็คเปล่ียนถ่ายน้ ามัน 2,244.86      - เฉพาะเจาะจง บริษัท อึ้งง่วนใต๋ อีซูซุเซลส์ บริษัท อึ้งง่วนใต๋ อีซูซุเซลส์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

รถยนต์ส่วนกลาง กฉ 4954 (2,244.86)                         (2,244.86)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

13 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 5,136.00      - เฉพาะเจาะจง อู่ ส.ช่างยนต์ อู่ ส.ช่างยนต์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมายเลขทะเบียน 81-2774 (5,136.00)                         (5,136.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

14 จ้างลงข้อความถวายพระพร 3,500.00      - เฉพาะเจาะจง บ.หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ ากัด บ.หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ตกลงจ้าง 20/64

ใน นสพ.เพชรภูมิ ฉบับ 16 ก.ค. (3,500.00)                         (3,500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.12 ก.ค.64

15 จ้างเหมาแบ็คโฮ P.C.60 39,200.00     - เฉพาะเจาะจง นายราตรี  แจ่มศรี นายราตรี  แจ่มศรี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ขุดลอกเปิดทางน้ า หมู่ 10 (1,000.00)                         (1,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

วันที ่ 2 สิงหาคม 2564
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16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,440.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านเบสเทคโนโลยี ร้านเบสเทคโนโลยี มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 21/64

จ านวน 5 รายการ (7,440.00)                         (7,440.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว.13 ก.ค.64

17 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11 รายการ 10,400.00     - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 34/64

(10,400.00)                       (10,400.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ  ลว. 14 ก.ค.64

รวม 17 รายการ
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