
                  

      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  2562 
องคการบริหารสวนตําบลบางแค 

 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

 1. จัดจางประดับไฟฟา (กิจกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ) 

3,500 บาท 
 

3,500 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นายณัฐพฒัน  พยัควัลย 
3,500 บาท 

 นายณัฐพัฒน  พยัควัลย 
3,500 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

130/2562 
2 ส.ค. 62 

2.  
 

จัดซื้ออาหารวางพรอมเคร่ืองดื่มในน
การประชุม อบต.บางแค สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 
 

875 บาท 
 

875 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.นริศรา  สินพิจารณ 
875 บาท 

น.ส.นริศรา  สินพิจารณ 
875 บาท  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

131/2562 
5 ส.ค. 62 

3.  
 

ถายเอกสารรางขอบัญญัติ 2563 
 

760 บาท 
 

760 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.จุรุวรรณ พยัฆศิริ 
760 บาท 

 น.ส.จุรุวรรณ พยัฆศิริ 
760 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

132/2562 
5 ส.ค. 62 

 

 4. 
 

จัดซื้อผาตวน (กิจกรรม 12 สิงหา) 
 

2,400 บาท 
 

2,400 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานสดใส 
2,400 บาท 

รานสดใส 
2,400 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

133/2562 
5 ส.ค. 62 

 

 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สงิหาคม  2562 

องคการบริหารสวนตําบลบางแค 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

 5. 
 

จัดจางทําปาย (กิจกรรม 12 สิงหา) 
 

2,070 บาท 
 

2,070 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นายประเทือง  บัวบาง 
2,070 บาท 

นายประเทือง  บัวบาง 
2,070 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

134/2562 
5  ส.ค. 62 

6.  
 

จัดซื้อสมุด ปากกา แฟม (โครงการ
เยาวชนบางแคมีทักษะคุมกันเอดส) 
 

1,500 บาท 
 

1,500 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานทรัพยพินโยนเคร่ือง
เขียน 
1,500 บาท 

รานทรัพยพินโยนเคร่ืองเขียน 
1,500 บาท  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

135/2562 
14 ส.ค. 62 

 7. 
 

จัดทําปายประชาสัมพันธ (โครงการ
เยาวชนบางแคมีทักษะคุมกันเอดส) 
 

432 บาท 
 

432 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นายประเทือง  บัวบาง 
432 บาท 

 นายประเทือง  บัวบาง 
432 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

136/2562 
14 ส.ค. 62 

 8. 
 

จัดเชาสถานที่ (โครงการเยาวชนบาง
แคมีทักษะคุมกันเอดส) 
 
 

2,000 บาท 
 

2,000 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.ธนพร  เล็กสุวรรณ 
2,000 บาท 
 

น.ส.ธนพร  เล็กสุวรรณ 
2,000 บาท 

  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

137/2562 
14 ส.ค. 62 

 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  2562 

องคการบริหารสวนตําบลบางแค 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

 9. จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (แกว
กระดาษ  40 ลัง) 

5,180 บาท 
 

5,180 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานทรงธรรม 
5,180 บาท 

รานทรงธรรม 
5,180 บาท  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

138/2562 
14 ส.ค. 62 

10.  
 

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ปองกัน
โรคมือเทาปาก 
 

18,530 บาท 
 

18,530 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานทรงธรรม 
18,530 บาท 
 

รานทรงธรรม 
18,530 บาท 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

139/2562 
14 ส.ค. 62 

 11. 
 

จัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ
เยาวชนบางแครูเทาทันยาเสพติด 
 

540 บาท 
 

540 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นายประเทือง  บัวบาง 
540 บาท 
 

 นายประเทือง  บัวบาง 
540 บาท 
 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

140/2562 
19 ส.ค.62 

12. 
 

จัดซื้อสมุด ปากกา แฟม (โครงการ
เยาวชนบางแครูเทาทันยาเสพติด 
 

2,000 บาท 
 

2,000 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานทรัพยพินโยนเคร่ือง
เขียน 
2,000 บาท  

รานทรัพยพินโยนเคร่ืองเขียน 
2,000 บาท  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

141/2562 
19 ส.ค. 62 

 

 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  2562 

องคการบริหารสวนตําบลบางแค 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

13. จัดซื้ออาหารวางพรอมเคร่ืองขียนเพื่อ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 

875 บาท 
 

875 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.นริศรา  สินพิจารณ 
875 บาท 

 น.ส.นริศรา  สินพิจารณ 
875 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

142/2562 
19 ส.ค. 62 

14. จัดเชารถยนตปรับอากาศ (โครงการ
เยาวชนบางแครูเทาทันยาเสพติด 
 

9,000 บาท 
 

9,000 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท นภาพรทราเวล 
จก. 
9,000 บาท 

บริษัท นภาพรทราเวล จก. 
9,000 บาท  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

143/2562 
19 ส.ค. 62 

15. จัดซื้อวัสดุประปา  
(สารสมและคอลรีน) 

76,558.50 บาท 
 

76,558.50 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท วอเตอรไลน ซิส
เท็ม จก. 
76,558.50 บาท 

บริษัท วอเตอรไลน ซิสเท็ม 
จก. 
76,558.50 บาท  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

144/2562 
19 ส.ค. 62 

16. จัดทําปายไวนิลโครงการนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

450 บาท 
 

450 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นายประเทือง  บัวบาง 
450 บาท 

นายประเทือง  บัวบาง 
450 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

145/2562 
16 ส.ค. 62 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  2562 
องคการบริหารสวนตําบลบางแค 

 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

17. จัดซื้อวัสดุ (โครงการนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง) 

4,925 บาท 
 

4,925 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.วิภา  ปานเคลือบ 
4,925 บาท 

น.ส.วิภา  ปานเคลือบ 
4,925 บาท  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

146/2562 
26 ส.ค. 62 

18. จัดจางซอมระบบทอประปา หมูที่ 1 
และหมูที่ 4 
 

28,600 บาท 
 

28,600 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.บางนอยสถาปตย 
28,600 บาท 

หจก.บางนอยสถาปตย 
28,600 บาท  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

147/2562 
28 ส.ค. 62 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


