
                  

      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  2563 
องคการบริหารสวนตําบลบางแค 

 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

1. จัดจางจัดหารถบัสตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ 

6,000 บาท 6,000 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นายวรวิทย  ตันเจริญ 
6,000 บาท 

นายวรวิทย  ตันเจริญ 
6,000 บาท 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง เลขที่ 
21/2563 
2 มี.ค. 63 

2.  
 

จัดซื้อวัสดุ (กระเปาผา, ปากกา) ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 

3,055 บาท 3,055 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานทรัพยพิณโยเคร่ืองเขียน 
3,055 บาท 

 รานทรัพยพิณโยเคร่ืองเขียน 
3,055 บาท 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง
2 มี.ค. 63 

3.  
 

จัดจําปายไวนิลโครงการพฒันา
ศักยภาพผูสูงอายุ  

450 บาท 450 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

ประเทือง  บัวบาง 
450 บาท 

ประเทือง  บัวบาง 
450 บาท 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกจอตกลง 
2 มี.ค. 63 
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องคการบริหารสวนตําบลบางแค 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

4. โครงการสรางสะพานทอเหลี่ยม ม.1 335,000 บาท 
 

335,000 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.บางนอยสถาปตย 
335,000 บาท 

หจก.บางนอยสถาปตย 
335,000 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

สัญญาจาง
กอสราง เลขทึ่ 

3/2563  
2 มี.ค. 63 

5. 
 

จัดซื้อวัสดุคอม (หมึกปร๊ินเตอร) 6,490 บาท 
 

6,490 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานลิงค.คอม 
6,490 บาท 

 รานลิงค.คอม 
6,490 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
11/2563 
10 มี.ค. 63 

 6. 
 

จัดซื้อวัสดุเพื่อใชในการผลิตน้ําประปา 
(สารสม, คลอรีน) 

76,558.50 
บาท 

 

76,558.50 
บาท 

  
 

เฉพาะเจาะจง 
 

บ.วอเตอรไลน ซิสเท็ม จก. 
76,558.50 บาท 

 บ.วอเตอรไลน ซิสเท็ม จก. 
76,558.50 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
12/2563 
11 มี.ค. 63 
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ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

7. จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาน 40,000 บาท 
 

40,000 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

คณะบุคคลนราดา 
40,000 บาท 

คณะบุคคลนราดา 
40,000 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
13/2563  
17 มี.ค. 63 

8. 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดทําหนากาก
อนามัย 

14,931 บาท 
 

14,931 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานทรัพยพิณโยเคร่ืองเขียน 
14,931 บาท 

 รานทรัพยพิณโยเคร่ืองเขียน 
14,931 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
14/2563 

17  มี.ค. 63 

 9. 
 

จัดซื้ออาหารวางและเคร่ืองดื่มเพื่อเลี้ยง
รับรองในการประชุม คกก.สนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา อบต. 

385 บาท 
 

385 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.นริศรา  สินพิจารณ 
385 บาท 

น.ส.นริศรา  สินพิจารณ 
385 บาท  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง 
24 มี.ค. 63  
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องคการบริหารสวนตําบลบางแค 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

10. จัดจางถายเอกสารรายงานการประชุม
และรางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติม (คร้ังที่ 
2/2563) 

144 บาท 
 

144 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.จุรุวรรณ  พยัคศิริ 
144 บาท 

 น.ส.จุรุวรรณ  พยัคศิริ 
144 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง 
24 มี.ค. 63 

11. 
 

จัดจางถายเอกสารรางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.2561 -2565 พรอมกับ
รายงานการประชุมคกก.พัฒนา อบต.ค
ร้ังที่ 5/82562 ลว.7 พ.ย. 2562 

330 บาท 
 

330 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.จุรุวรรณ  พยัคศิริ 
330 บาท 

น.ส.จุรุวรรณ  พยัคศิริ 
330 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง 
24 มี.ค. 63 

 12. 
 

จัดซื้ออาหารวางและเคร่ืองดื่มเพื่อเลี้ยง
รับรองในการประชุม คกก.สนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา อบต. 

385 บาท 
 

385 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.นริศรา  สินพิจารณ 
385 บาท 

น.ส.นริศรา  สินพิจารณ 
385 บาท  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง 
24 มี.ค. 63  

 

    


