
                  

      สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2563 
องคการบริหารสวนตําบลบางแค 

 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

1. ประกอบอาหารกลางวันศูนยพฒันาเด็ก
เล็กบานวัดปรก 

1,540 บาท 1,540 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นางพัชรี  เทียมรัตน 
1,540 บาท 

 นางพัชรี  เทียมรัตน 
1,540 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบจาง เลขที่ 
24/2563   
1 พ.ค. 63 

2.  
 

ประกอบอาหารกลางวันศูนยพฒันาเด็ก
เล็กบานวัดสาธ ุ

6,160 บาท 6,160 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นางพัชรี  เทียมรัตน 
6,160 บาท 

นางพัชรี  เทียมรัตน 
6,160 บาท 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง เลขที่ 
25/2563 
1 พ.ค. 63 

 3. 
 

จัดซื้อวัสดุเพื่อใชในกิจการประปา 
(สารสม, คลอรีน) 

76,558.50 
บาท 

 

76,558.50 
บาท 

 

เฉพาะเจาะจง 
 

บ.วอเตอรไลน ซิสเท็ม จก. 
76,558.50 
 

 บ.วอเตอรไลน ซิสเท็ม จก. 
76,558.50 
 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
19/2563 
15 พ.ค. 63 

4. 
 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 85,605.54 
บาท 

 

85,605.54 
บาท 

 

เฉพาะเจาะจง 
 

สหกรณโคนม นครปฐม จก. 
85,605.54 บาท 
 

สหกรณโคนม นครปฐม จก. 
85,605.54 บาท 
  
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
20/2563 
15 พ.ค. 63 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2563 
องคการบริหารสวนตําบลบางแค 

 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

5. จัดจางตัดตนไม ม.1  4,000 บาท 4,000 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นายวิโรจน  เรืองพยัตคฆ 
4,000 บาท 

นายวิโรจน  เรืองพยัตคฆ 
4,000 บาท  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง
13 พ.ค. 63  

6.  
 

จัดซื้อหมึกปร๊ินเตอร Brother LC 
3617 จํานวน 5 ตลับ 

2,200 บาท 2,200 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานหนูคอมพิวเตอร 
2,200 บาท 

รานหนูคอมพิวเตอร 
2,200 บาท 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง 
15 พ.ค. 63 

 7. 
 

ประกอบอาหารวางและเคร่ืองดื่มเพื่อ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

560 บาท 
 

560 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.นริศรา  สินพิจารณ 
560 บาท 
 

น.ส.นริศรา  สินพิจารณ 
560 บาท 
 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง  
18 พ.ค. 63 

8. 
 

ซอมแซมระบบไฟฟาโรงสูบน้ําประปา 28,200 บาท 
 

28,200 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นายนพพร  เปรมสุขด ี
28,200 บาท 
 

นายนพพร  เปรมสุขด ี
28,200 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง เลขที่ 
26/2563 

 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบางแค 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

9. จัดจางซอมระบบแอรรถยนตการแพทย
ฉุกเฉิน 

5,617.50 บาท 5,617.50 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานทวีทรัพย 
5,617.50 บาท 

 รานทวีทรัพย 
5,617.50 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง เลขที่ 
30/2563 
22 พ.ค. 63 

10.  
 

จัดจางจัดทําปายพระราชินี 5,500 บาท 5,500 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

บ.พี.ที.โปสเตอร  
5,500 บาท 

บ.พี.ที.โปสเตอร  
5,500 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง เลขที่ 
31/2563 
28 พ.ค. 63 

 11. 
 

จัดซื้อหมึกปร๊ินเตอร 560 บาท 
 

560 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.นริศรา  สินพิจารณ 
560 บาท 
 

น.ส.นริศรา  สินพิจารณ 
560 บาท 
 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง  
18 พ.ค. 63 

12. 
 

จัดจางเปลี่ยนหัวพิมพคอมพิวเตอร 4,000 บาท 
 

4,000 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานหนูคอมพิวเตอร  
4,000 บาท 
 

รานหนูคอมพิวเตอร 
4,000 บาท 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง 
12 พ.ค. 63 



 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบางแค 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

13. จัดจางซอมระบบแอรรถยนตการแพทย
ฉุกเฉิน 

5,617.50 บาท 5,617.50 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานทวีทรัพย 
5,617.50 บาท 

 รานทวีทรัพย 
5,617.50 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง เลขที่ 
30/2563 
22 พ.ค. 63 

14.  
 

จัดจางจัดทําปายพระราชินี 5,500 บาท 5,500 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

บ.พี.ที.โปสเตอร  
5,500 บาท 

บ.พี.ที.โปสเตอร  
5,500 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง เลขที่ 
31/2563 
28 พ.ค. 63 

 15. 
 

จัดซื้อหมึกปร๊ินเตอร 560 บาท 
 

560 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.นริศรา  สินพิจารณ 
560 บาท 
 

น.ส.นริศรา  สินพิจารณ 
560 บาท 
 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง  
18 พ.ค. 63 

16. 
 

จัดจางเปลี่ยนหัวพิมพคอมพิวเตอร 4,000 บาท 
 

4,000 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

รานหนูคอมพิวเตอร  
4,000 บาท 
 

รานหนูคอมพิวเตอร 
4,000 บาท 
 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

บันทึกขอตกลง 
12 พ.ค. 63 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบางแค 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

4. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 85,605.54 
บาท 

 

85,605.54 
บาท 

  
 

เฉพาะเจาะจง 
 

สหกรณโคนมนครปฐม จก. 
85,605.54 บาท 

สหกรณโคนมนครปฐม จก. 
85,605.54 บาท  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 
20/2563 
15 พ.ค. 63 

5. 
 

จางประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานวัดปรก 

6,820 บาท 
 

6,820 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นางพัชรี  เทียมรัตน 
6,820 บาท 

นางพัชรี  เทียมรัตน 
6,820 บาท  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจางเลขที่ 
27/2563 
15 พ.ค. 63 

 6. 
 

จางประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานวัดสาธ ุ

27,280 บาท 
 

27,280 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นางพัชรี  เทียมรัตน 
27,280 บาท 

นางพัชรี  เทียมรัตน 
27,280 บาท  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจางเลขที่ 
28/2563 
15 พ.ค. 63 

 

 



 

 
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563 

องคการบริหารสวนตําบลบางแค 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง 
รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

7. จัดจางซอมวงจรปด CCTV 92,800 บาท 
 

82,800 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

บ.ยอดดําเนิน จก. 
92,800 บาท 

 บ.ยอดดําเนิน จก. 
92,800 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง เลขที่ 
29/2563 
20 พ.ค. 63 

7. จัดจางซอมวงจรปด CCTV 92,800 บาท 
 

82,800 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

บ.ยอดดําเนิน จก. 
92,800 บาท 

 บ.ยอดดําเนิน จก. 
92,800 บาท 

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจาง เลขที่ 
29/2563 
20 พ.ค. 63 

 9. 
 

จางประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานวัดสาธ ุ

27,280 บาท 
 

27,280 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 
 

นางพัชรี  เทียมรัตน 
27,280 บาท 

นางพัชรี  เทียมรัตน 
27,280 บาท  

มีคุณสมบัติ
ตามที่ อบต.
กําหนด เสนอ
ราคาไมเกิน
วงเงิน
งบประมาณ 

ใบสั่งจางเลขที่ 
28/2563 
15 พ.ค. 63 

 

 



 

 

    

    


