
                  

      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  2562 
องคการบริหารสวนตําบลบางแค 

 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

 1. จางจัดเก็บขยะ 420,000 บาท 
 

420,000 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นายธงชัย  วรรณแจง 
420,000 บาท 

นายธงชัย  วรรณแจง 
420,000 บาทน.ส.เปรม
จิตร  พวงสกุล 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

สัญญาจาง 
เลขที่ 

1/2562 
1 ต.ค. 62 

2.  
 

จัดซื้อรถยนตสวนกลาง 814,000 บาท 
 

814,000 บาท 
 

e-bidding 
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 

 

บ.ช.เอราวัณมอเตอร ราชบุรี 
จก.  
733,400 บาท 

บ.ช.เอราวัณมอเตอร ราชบุรี 
จก.  
733,400 บาท  
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

  สัญญาซื้อ
ขายเลขที่ 
1/2563 

16 ต.ค. 62  

 3. 
 

จัดจางทําพวงมาลา  1,000 บาท 
 

1,000 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.เปรมจิตร  พวงสกุล 
1,000 บาท 

น.ส.เปรมจิตร  พวงสกุล 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง 
17 ต.ค. 62 

 4. 
 

จัดซื้อสารสมและคลอรีนเกร็ด 
 

47,668.50 
 

47,668.50 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

บ.วอเตอรไลน ซิสเท็ม จก. 
47,668.50 บาท 

บ.วอเตอรไลน ซิสเท็ม จก. 
47,668.50 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่
1/2563 

18 ต.ค. 62 
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ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

 5. 
 

จัดซื้อเคร่ืองจายสารสม  
 

72,225 บาท 
 

72,225 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

บ.วอเตอรไลน ซิสเท็ม 
จก. 
72,225 บาท 

บ.วอเตอรไลน ซิสเท็ม จก. 
72,225 บาท  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
2/2562 

 28 ต.ค. 62 
 

 6. จัดซื้อตรายางพรอมชื่อ 8 อัน 
 

1,840 บาท 
 

1,840 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานกิจศิริ 
1,840 บาท 

รานกิจศิริ 
1,840 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง
28 ต.ค. 62 

 

7.  
 

จัดซื้อหมึก (ผาหมึก) 1,000 บาท 
 

1,000 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานลิงค.คอม 
1,000 บาท 

รานลิงค.คอม 
1,000 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง 
28 ต.ค. 62 

 8. 
 

จางจัดทําอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานวัดปรก 
 

4,620 บาท 
 

4,620 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.นงลักษณ เปยมลาภ
พร้ิง 
4,620 บาท 

น.ส.นงลักษณ เปยมลาภพร้ิง 
4,620 บาท 

มีคุณสมบัต 
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิด
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง เลขที่ 
1/2563 

31 ต.ค. 62 
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ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

 9. 
 

จางจัดทําอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานวัดสาธ ุ
 

14,700 บาท 
 

14,700 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นายจรูญ  ผึ้งนอย 
14,700 บาท 

 นายจรูญ  ผึ้งนอย 
14,700 บาท 

มีคุณสมบัต 
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิด
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง เลขที่ 
2/2563 

31 ต.ค. 62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   


