
 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าเนิดนพคุณ  
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ล ำดับ วงเงินที่จะซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
ที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง หมำยเหตุ

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 16 รายการ เพื่อใช้ใน 49,888.75 49,888.75 เฉพาะเจาะจง บางสะพานวิศวกรรม จ ากัด บางสะพานวิศวกรรม จ ากัด เสนอรายละเอียด 49/2563

หน่วยงานกองช่าง . เสนอราคา49,888.75 บาท เสนอราคา49,888.75 บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 5 พ.ค.63

2 จัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์ จ านวน1,035 หลอด 65,205.00 65,205.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์ เชิดชม นายไพฑูรย์ เชิดชม เสนอรายละเอียด 50/2563
ตามโครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา เสนอราคา 65,205 บาท เสนอราคา 65,205 บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 5 พ.ค.63

3 จัดซ้ือยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ จ านวน 48 ขวด 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์ เชิดชม นายไพฑูรย์ เชิดชม เสนอรายละเอียด 51/2563
ตามโครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา เสนอราคา 20,400.- บาท เสนอราคา 20,400.- บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 7 พ.ค.63

4 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ เพื่อใช้ซ่อม 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรโชติ ฮาร์ดแวร์ ร้าน ส.วรโชติ ฮาร์ดแวร์ เสนอรายละเอียด 52/2563
แซมสนามเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล เสนอราคา2,033.- บาท เสนอราคา2,033.- บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 8 พ.ค.63
ก าเนิดนพคุณ

5 จัดซ้ือวัสดุอื่นๆจ านวน 2 รายการ เพื่อใช้ตัดกิ่งไม้ 1,294.70 1,294.70 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.วรโชติ ฮาร์ดแวร์ ร้าน ส.วรโชติ ฮาร์ดแวร์ เสนอรายละเอียด 53/2563
และใช้ในการแต่งโว่เล่ือยยนต์ เสนอราคา 1,294.70  บาท เสนอราคา 1,294.70  บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 8 พ.ค.63
ส านักงาน

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีคอม เซอร์วิส ร้านพีคอม เซอร์วิส เสนอรายละเอียด 54/2563
เพื่อใช้ในหน่วยงานกองคลัง เสนอราคา 13,000.-บาท เสนอราคา 13,000.-บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 12 พ.ค.63

7 จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป จ านวน 500 ถุง 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุษกร ตรรฮวี นางบุษกร ตรรฮวี เสนอรายละเอียด 55/2563
เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนในเขต องค์การบริหารส่วน เสนอราคา 65,000.-บาท เสนอราคา 65,000.-บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 13 พ.ค.63
ต าบลก าเนิดนพคุณ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563
  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลก ำเนิดนพคุณ   ต ำบลก ำเนิดนพคุณ  อ ำเภอบำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรขีันธ์



แผ่นที่ 2
ล ำดับ วงเงินที่จะซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก  เลขที่และวันที่ของ

ที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ส าหรับโรงเรียนในสังกัด 146,140.16 146,140.16 เฉพาะเจาะจง ชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้และ ชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้และ เสนอรายละเอียด 56/2563
และศูนย์เด็กเล็กที่จัดต้ังเอง จ านวน 18,688 กล่อง ตะวันตก จ ากัด ตะวันตก จ ากัด ครบถ้วน ถูกต้อง ลว.15 พ.ค.63

เสนอราคา 146,140.16.-บาท เสนอราคา 146,140.16.-บาท

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 10,469.00 10,469.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ บางสะพาน ศึกษาภัณฑ์ บางสะพาน เสนอรายละเอียด 57/2563
ใช้ในหน่วยงานกองช่าง เสนอราคา10,469.-บาท เสนอราคา10,469.-บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว.15 พ.ค.63

10 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 58,200.00 58,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ วัยวัฒน์ นายกิตติ วัยวัฒน์ เสนอรายละเอียด 58/2563
ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เสนอราคา 58,200.-บาท เสนอราคา 58,200.-บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 20 พ.ค.63

11 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐยนต์ ออโต้พาร์ท หจก.ประเสริฐยนต์ ออโต้พาร์ท เสนอรายละเอียด 59/2563
กข 3751 ปข เสนอราคา 3,500.- บาท เสนอราคา 3,500.- บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 25 พ.ค.63

12 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก 31 ฉบับ 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง นางนิยม ประกอบปราณ นางนิยม ประกอบปราณ เสนอรายละเอียด 60/2563
มติชน 31 ฉบับ เสนอราคา 620.-บาท เสนอราคา 620.-บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 29 พ.ค.63

13 จ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับให้ความรู้โรคติดต่อเชื้อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้องภาพดารา ห้องภาพดารา เสนอรายละเอียด 76/2563
ไวรัสโคโรน่า 2019 เสนอราคา 1,500.-บาท เสนอราคา 1,500.-บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 7 พ.ค. 63

14 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผ่นพับให้ความรู้การดูแล 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ห้องภาพดารา ห้องภาพดารา เสนอรายละเอียด 77/2563
ตนเองการแพร่ระบาดโรคโคโรน่า 2019 เสนอราคา 395.-บาท เสนอราคา 395.-บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 7 พ.ค. 63

15 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย 720.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นางดวงเดือน แย้มวงศ์ นางดวงเดือน แย้มวงศ์ เสนอรายละเอียด 78/2563
ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เสนอราคา 700.-บาท เสนอราคา 700.-บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 13 พ.ค.63

16 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา 13,640.00 13,640.00 นางรัตนา ก าบัง นางรัตนา ก าบัง เสนอรายละเอียด 79/2563
เด็กเล็กบ้านดอนสง่า เสนอราคา 13,640.-บาท เสนอราคา 13,640.-บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 15 พ.ค.63



แผ่นที่3
ล ำดับ วงเงินที่จะซ้ือ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก  เลขที่และวันที่ของ

ที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

17 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนา 4,960.00 4,960.00 นางรัตนา ก าบัง นางรัตนา ก าบัง เสนอรายละเอียด 80/2563
เด็กเล็กต าบลก าเนิดนพคุณ เสนอราคา 4,960.-บาท เสนอราคา 4,960.-บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 15 พ.ค.63

18 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพร้ินเตอร์ จ านวน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง พี คอม เซอร์วิส พี คอม เซอร์วิส เสนอรายละเอียด 81/2563
2 เคร่ือง เสนอราคา 5,000.- บาท เสนอราคา 5,000.- บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 22 พ.ค.63

19 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล อบต.สาย 4/18 หมู่ที่ 4 474,000.00 474,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก ส.ทรัพย์ทวีการค้า หจก ส.ทรัพย์ทวีการค้า เสนอรายละเอียด 82/2563
(ซอยบ้ารนนางแจง ขวัญใจ) เสนอราคา 474,000.-บาท เสนอราคา 474,000.-บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 26 พ.ค.63

20 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล อบต.สาย 6/7 หมู่ที่ 6 454,400.00 454,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก ส.ทรัพย์ทวีการค้า หจก ส.ทรัพย์ทวีการค้า เสนอรายละเอียด 83/2563
(ข้างที่ดินนายแก้ว ช่วยการมากถึงหน้าบ้านนาย เสนอราคา 454,400.-บาท เสนอราคา 454,400.-บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 29พ.ค.63
สนั้น ประสาทพงศ์พิชิต)

21 จ้างเหมาซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 2 เคร่ือง 2,605.00 2,605.00 เฉพาะเจาะจง นายก าเนิด โกสินทร์ นายก าเนิด โกสินทร์ เสนอรายละเอียด 84/2563
เพื่อใช้ปฎิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอราคา 2,605.-บาท เสนอราคา 2,605.-บาท ครบถ้วน ถูกต้อง ลว 29พ.ค.63
ก าเนิดนพคุณ
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