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องคการบริหารสวนตําบลบางแค 

 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

 4. ซอม/เปลี่ยนอุปกรณรถจักรยานยนต 
กคย 444 สมุทรสงคราม 

1,770 บาท 1,770 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นายประยูร  จุยจิตร 
1,770 บาท 

นายประยูร  จุยจิตร 
1,770 บาท 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง 
27 พ.ย. 62 

5.  
 

จัดซื้อผาตวนสีเหลือง, ขาว (โครงการ 
5 ธ.ค.) 

2,400 บาท 
 

2,400 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานสดใส 
2,400 บาท 

รานสดใส  
2,400 บาท 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง 
27 พ.ย. 62 

 6. 
 

จัดจางประดับไฟ (โครงการ 5 ธ.ค.) 3,500 บาท 
 

3,500 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นายณัฐพฒัน  พยัตวัลย 
3,500 บาท 
 

นายณัฐพฒัน  พยัตวัลย 
3,500 บาท 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง 
27 พ.ย.62 
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ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

 1. จัดหาอาหารวางและเคร่ืองดื่มเพื่อเลี้ยง
รับรองการประชุม คกก.พัฒนา อบต. 

755 บาท 
 

755 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.นริศรา  สินพิจารณ 
755 บาท 

น.ส.นริศรา  สินพิจารณ 
755 บาท 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง 
5 พ.ย. 62 

2.  
 

จัดจางซอมเคร่ืองพนหมอกควัน 
จํานวน 2 เคร่ือง 

17,670 บาท  
 

17,670 บาท  
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานท็อปซัน เคมแทกซ  
17,670 บาท 

รานท็อปซัน เคมแทกซ  
17,670 บาท  
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจางเลขที่ 
3/2562 
4 พ.ย. 62 

 3. 
 

จัดซื้อสารตกตะกอน (สารสม) 28,890 บาท  
 

28,890 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

บ.วอเตอรไลน ซิสเท็ม จก. 
28,890 บาท 

บ.วอเตอรไลน ซิสเท็ม จก. 
28,890 บาท  
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
3/2563 
4 พ.ย. 62 
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องคการบริหารสวนตําบลบางแค 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

 7. จัดซื้อตนไม, ดิน (โครงการ 5 ธ.ค.) 2,500 บาท 2,500 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.นนทภร  อุดมสันติ
ธรรม 2,500 บาท 

น.ส.นนทภร  อุดมสันติธรรม 
2,500 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง 
28 พ.ย. 62 

8.  
 

จางประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานวัดสาธ ุ

15,840 บาท 
 

15,840 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นายจรูญ  ผึ่งนอย 
15,840 บาท 

นายจรูญ  ผึ่งนอย 
15,840 บาท 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง เลขที่ 
6/2563 

29 พ.ย. 62 

 9. 
 

จางประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานวัดปรก 

3,960 บาท 
 

3,960 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.นงลักษณ  เปยมลาภ
พร้ิง 3,900 บาท 
 

น.ส.นงลักษณ  เปยมลาภพร้ิง 
3,900 บาท 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง เลขที่ 
7/2563 

29 พ.ย. 62 
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