
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 พ.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 พ.ย. 64 (432.00)                         (432.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

3 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอย 20,783.15     - เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. บริษทั เอนเนอร์จี รีพบับลิค จก. มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 2/65

(ประจ าเดือน พ.ย. 64) (20,783.15)                     (20,783.15)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 1 ต.ค. 64

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 32,469.27     - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน พ.ย. 64 (ส านักงานปลัด) (32,469.27)                     (32,469.27)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 100.17         - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

เดือน พ.ย. 64 (กองคลัง) (100.17)                         (100.17)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

6 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 198.24         - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน พ.ย. 64 (กองช่าง) (198.24)                         (198.24)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

7 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 98.07           - เฉพาะเจาะจง นางวรวรรณ  สุขอุดม นางวรวรรณ  สุขอุดม มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน พ.ย. 64 (กองสวัส) (98.07)                           (98.07)                              ตามระเบียบพัสดุฯ

8 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 55,396.88     - เฉพาะเจาะจง ว.เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ว.เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

ประจ าเดือน พ.ย. 64 (55,396.88)                     (55,396.88)                        ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 1 ธันวาคม 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 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 21,500.00     - เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ประเทศไทย จ ากัด บ.ริโก้ประเทศไทย จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 5/65

(หมึกเคร่ืองปร้ินท)์ (21,500.00)                     (21,500.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 1 พ.ย.64

10 ซ้ือวัสดุเลือกต้ัง 1 รายการ 684.80         - เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ ากัด บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

(สายรัดหีบเลือกต้ัง) (684.80)                         (684.80)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

11 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 11,090.00     - เฉพาะเจาะจง เสรีพาณิชย์ เสรีพาณิชย์  มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 6/65

(11,090.00)                     (11,090.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 9 พ.ย.64

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22,902.00     - เฉพาะเจาะจง ร้านธนไพศาล ร้านธนไพศาล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 7/65

จ านวน 33 รายการ (22,902.00)                     (22,902.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 10 พ.ย.64

13 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) 22,200.00     - เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.วัสดุก่อสร้าง ร้าน พ.วัสดุก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 8/65

(22,200.00)                     (22,200.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 12 พ.ย.64

14 ซ้ือวัสดุเพือ่ใช้ในการป้องกัน 18,850.00    เฉพาะเจาะจง ขวัญรดาทรัพย์ ขวัญรดาทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 9/65

โควิด จ านวน 6 รายการ (18,850.00)                     (18,850.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 12 พ.ย. 64

15 ซ้ือวัสดุเพือ่ใช้ในการป้องกันโควิด 15,420.00    เฉพาะเจาะจง ขวัญรดาทรัพย์ ขวัญรดาทรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 10/64

งานเลือกต้ัง จ านวน 7 รายการ (15,420.00)                     (15,420.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 12 พ.ย. 64

16 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,775.00    เฉพาะเจาะจง บ.เพชรชมภูพันธ์ บ.เพชรชมภูพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ 11/64

(11,775.00)                     (11,775.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 19 พ.ย. 64

วันที ่ 1 ธันวาคม 2564

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤศจิกายน 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

17 จ้างท าตรายางประทับตรา 500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพลอย 108-1009 ร้านพลอย 108-1009 มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

บัตรเลือกต้ัง 2 อัน (500.00)                         (500.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

18 ซ้ือวัสดุเลือกต้ัง (พลาสติกใส) 1,500.00       - เฉพาะเจาะจง ก๊วยย่งต๊ัก ก๊วยย่งต๊ัก มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

จ านวน 1 ม้วน (1,500.00)                       (1,500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

19 จัดซ้ือวัสดุเลือกต้ัง 5 รายการ 31,076.00     - เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรนาโน บริษัท เพชรนาโน มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 3/65

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาฯ (31,076.00)                     (31,076.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 29 ต.ค.64

20 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 14,400.00     - เฉพาะเจาะจง มีเอี่ยวเซอร์วิส มีเอี่ยวเซอร์วิส มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 8/65

เลือกต้ัง 4 ป้าย (14,400.00)                     (14,400.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 2 พ.ย. 64

21 จ้างเหมาล้างท าความสะอาด 8,000.00      เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ นิ่มนุช นายนิรันดร์ นิ่มนุช มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 9/64

เคร่ืองปรับอากาศ 8 เคร่ือง (8,000.00)                       (8,000.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 5 พ.ย. 63

22 จ้างซ่อมถนน คสล.ข้างโรงเจ 41,000.00     - เฉพาะเจาะจง น.ส.ร าไพ  พาศิริ น.ส.ร าไพ  พาศิริ มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 10/65

หมู่ที ่2 (41,000.00)                     (41,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 10 พ.ย.64

23 จ้างเช่าเต็นท์ 19 หลัง 9,500.00       - เฉพาะเจาะจง นายศิริ คุ้มครอง นายศิริ คุ้มครอง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 11/65

(9,500.00)                       (9,500.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 18 พ.ย.64

24 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ า 34,000.00     - เฉพาะเจาะจง นายนันทศักด์ิ เสถียรภัทรสกุล นายนันทศักด์ิ เสถียรภัทรสกุล มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 13/64

หมู่ที ่2 (34,000.00)                     (34,000.00)                        ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 22 พ.ย. 64

วันที ่ 1 ธันวาคม 2564

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤศจิกายน 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

25 ซ้ือวัสดุแบบพิมพ์เลือกต้ัง 4,372.50      เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

บัญชีรายชื่อ 1/5 และ 1/9 (4,372.50)                       (4,372.50)                          ตามระเบียบพัสดุฯ

26 จ้างท าป้ายโครงการฝึกอบรม 450.00         - เฉพาะเจาะจง นางจ ารัส  สงวนพงษ์ นางจ ารัส  สงวนพงษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง (450.00)                         (450.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

27 จ้างท าป้ายโครงการฝึกอบรม 450.00         - เฉพาะเจาะจง นางจ ารัส  สงวนพงษ์ นางจ ารัส  สงวนพงษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง (450.00)                         (450.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

28 จ้างเหมาขุดลอกล่องน้ าข้าง 8,900.00       - เฉพาะเจาะจง รุ่งเรือง ก่อสร้าง รุ่งเรือง ก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วน ใบส่ังจ้าง 4/65

โรงเรียนวัดบางขุนไทร หมู่ 10 (8,900.00)                       (8,900.00)                          ตามระเบียบพัสดุฯ ลว. 8 พ.ย. 64

29 จ้างท าความสะอาดหน่วยเลือกต้ัง 300.00         - เฉพาะเจาะจง นางกฤษณา คุ้มศิริ นางกฤษณา คุ้มศิริ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ 1 (300.00)                         (300.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

30 จ้างท าความสะอาดหน่วยเลือกต้ัง 300.00         - เฉพาะเจาะจง นางชวนทิพย์ ขอเจริญ นางชวนทิพย์ ขอเจริญ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ 2 (300.00)                         (300.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

31 จ้างท าความสะอาดหน่วยเลือกต้ัง 300.00         - เฉพาะเจาะจง นางกฤษณา คุ้มศิริ นางกฤษณา คุ้มศิริ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ 1 (300.00)                         (300.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

32 จ้างท าความสะอาดหน่วยเลือกต้ัง 300.00         - เฉพาะเจาะจง นางชวนทิพย์ ขอเจริญ นางชวนทิพย์ ขอเจริญ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ 2 (300.00)                         (300.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 2 ธันวาคม 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

33 จ้างท าความสะอาดหน่วยเลือกต้ัง 300.00         - เฉพาะเจาะจง น.ส.พิกุล  ประสงค์เงิน น.ส.พิกุล  ประสงค์เงิน มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ 3 (300.00)                         (300.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

34 จ้างท าความสะอาดหน่วยเลือกต้ัง 600.00         - เฉพาะเจาะจง นางทองดี  เฮงซอ นางทองดี  เฮงซอ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ 4 (หน่วย 1 และ 2) (600.00)                         (600.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

35 จ้างท าความสะอาดหน่วยเลือกต้ัง 300.00         - เฉพาะเจาะจง น.ส.อรวรรณ  ปรางค์ภูผา น.ส.อรวรรณ  ปรางค์ภูผา มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ 5 (300.00)                         (300.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

36 จ้างท าความสะอาดหน่วยเลือกต้ัง 300.00         - เฉพาะเจาะจง นางจ าปี  ทรัพย์สิน นางจ าปี  ทรัพย์สิน มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ 6 (300.00)                         (300.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

37 จ้างท าความสะอาดหน่วยเลือกต้ัง 300.00         - เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาวิณี มีพรัพย์ น.ส.สุภาวิณี มีพรัพย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ 7 (300.00)                         (300.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

38 จ้างท าความสะอาดหน่วยเลือกต้ัง 300.00         - เฉพาะเจาะจง นางวงเดือน จันทร์แสงดี นางวงเดือน จันทร์แสงดี มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ 8 (300.00)                         (300.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

39 จ้างท าความสะอาดหน่วยเลือกต้ัง 300.00         - เฉพาะเจาะจง นางจ าเนียร ศรีศิริเล็ก นางจ าเนียร ศรีศิริเล็ก มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ 9 (300.00)                         (300.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

40 จ้างท าความสะอาดหน่วยเลือกต้ัง 300.00         - เฉพาะเจาะจง นางวรรณา พึง่แพง นางวรรณา พึง่แพง มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ 10 (300.00)                         (300.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 2 ธันวาคม 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

41 จ้างท าความสะอาดหน่วยเลือกต้ัง 300.00         - เฉพาะเจาะจง นางรัศมี  โชยา นางรัศมี  โชยา มีคุณสมบัติครบถ้วน  -

หมู่ 11 (300.00)                         (300.00)                            ตามระเบียบพัสดุฯ

รวม 43 รายการ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

วันที ่ 2 ธันวาคม 2564


