
วิธี ผู้เสนอราคา/ ผู้ได้รับคัดเลือก/ เหตุผล เลขที/่วันที่
จัดซ้ือจัดจ้าง ราคา ราคา ที่คัดเลือก ของสัญญา

1 ซ้ือตรายาง 1,790.00            1,790.00         เฉพาะเจาะจง ร้ายกิจศิริ ร้านกิจศิริ มีอาชีพขายพสัดุ 021/2564

1,790.00                             1,790.00                             ทีจ่ัดซ้ือ 13-ม.ค.-64

2 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ ๒ 31,420.00          31,420.00       เฉพาะเจาะจง นายเผดิมศักด์ิ  ละเอียดมาก นายเผดิมศักด์ิ  ละเอียดมาก มีอาชีพเกี่ยวกับ 027/2564

ต าบลบางคนที 31,420.00                           31,420.00                           งานจ้าง 5-ม.ค.-64

3 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ ๙ 50,190.00          50,190.00       เฉพาะเจาะจง นายเผดิมศักด์ิ  ละเอียดมาก นายเผดิมศักด์ิ  ละเอียดมาก มีอาชีพเกี่ยวกับ 026/2565

ต าบลบางคนที 50,190.00                           50,190.00                           งานจ้าง 6-ม.ค.-64

4 ซ้ือหลอดไฟหมุนสีแดงทีใ่ช้กับสัญญาณ 1,700.00            1,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม วาย วัสดุ ร้าน เอ็ม วาย วัสดุ มีอาชีพขายพสัดุ 017/2564

ไฟสามเหล่ียม 1,700.00                             1,700.00                             ทีจ่ัดซ้ือ 28-ธ.ค.-64

5 จ้างประดับไฟ โครงการต้ังจุดบริการ 3,500.00            3,500.00         เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพร ทบัทมิ นายสิทธิพร ทบัทมิ มีอาชีพเกี่ยวกับ 021/2564

ช่วงปใีหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 3,500.00                             3,500.00                             งานจ้าง 24-ธ.ค.-64

6 จ้างบริการติดต้ังเต้นท ์โครงการต้ังจุด 700.00              700.00           เฉพาะเจาะจง นายสุชีพ คุณประโยชน์ นายสุชีพ คุณประโยชน์ มีอาชีพเกี่ยวกับ 020/2565

บริการช่วงปใีหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 700.00                               700.00                               งานจ้าง 25-ธ.ค.-64

7 ซ้ือเคร่ืองด่ืม โครงการต้ังจุดบริการช่วง 3,425.00            3,425.00         เฉพาะเจาะจง นายสมภพ สวัสด์ิเทพทอง นายสมภพ สวัสด์ิเทพทอง มีอาชีพขายพสัดุ 016/2564

ปใีหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ 3,425.00                             3,426.00                             ทีจ่ัดซ้ือ 28-ธ.ค.-63

8 จ้างงานบคุคลากรภายนอก 9,000.00            9,000.00         เฉพาะเจาะจง นายคัมภีร์  จันทร์ข า นายคัมภีร์  จันทร์ข า มีอาชีพเกี่ยวกับ 011/2564

(กิจการประปา) ประจ าเดือน ธ.ค. 6๓ 9,000.00                             9,000.00                             งานจ้าง 29-ต.ค.-63

9 จ้างงานบคุคลากรภายนอก 9,000.00            9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวธนชัญา ศิริสาคร นางสาวธนชัญา ศิริสาคร มีอาชีพเกี่ยวกับ 015/2564

(กิจการกองคลัง)ประจ าเดือน ธ.ค. 6๓ 9,000.00                             9,000.00                             งานจ้าง 27/พ.ย/64

ยอดยกไป 110,725.00       110,725.00                        110,726.00                        

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256๔
องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนท ีอ าเภอบางคนท ีจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง



วิธี ผู้เสนอราคา/ ผู้ได้รับคัดเลือก/ เหตุผล เลขที/่วันที่
จัดซ้ือจัดจ้าง ราคา ราคา ที่คัดเลือก ของสัญญา

ยอดยกมา 110,725.00       110,725.00                        110,726.00                        

43 จ้างงานบคุคลากรภายนอก (กิจการ 9,000.00            9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวีรวรณ  สายทองค า นางสาวีรวรณ  สายทองค า มีอาชีพเกี่ยวกับ 012/2564

ส านกัปลัด) ประจ าเดือน ธ.ค. ๖๔ 9,000.00                             9,000.00                             งานจ้าง 30-ต.ค.-63

44 จ้างเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยฯ 40,000.00          40,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วงศพทัธ์ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด วงศพทัธ์ มีอาชีพเกี่ยวกับ 001/2564

ประจ าเดือน ธ.ค. ๒๕๖๓ 40,000.00                           40,000.00                           งานจ้าง 1-ต.ค.-64

45 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 600.00              600.00           เฉพาะเจาะจง นาวีคอมพวิเตอร์ นาวีคอมพวิเตอร์ มีอาชีพเกี่ยวกับ 030/2564

416-58-0021 600.00                               600.00                               งานจ้าง 12-ม.ค.-64

46 จ้างซ่อมแซมสัญญานไฟกระพริบพลัง 49,600.00          49,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญการค้า ร้านเจริญการค้า มีอาชีพเกี่ยวกับ 029/2564

งานแสงอาทติย์ 49,600.00                           49,600.00                           งานจ้าง 12-ม.ค.-64

47 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,250.00            2,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนาวีคอมพวิเตอร์ ร้านนาวีคอมพวิเตอร์ มีอาชีพขายพสัดุ 022/2564

2,250.00                             2,250.00                             ทีจ่ัดซ้ือ 18-ม.ค.-64

49 ซ้ืออาหารเสริม (นมพาสเจอร์ไรส์) ของ 15,249.00          15,249.00       เฉพาะเจาะจง บ. แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด บ. แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ากัด มีอาชีพขายพสัดุ 009/2564

รร.วัดบางคนทใีน, ศพด.อบต.บางคนที 15,249.00                           15,249.00                           ทีจ่ัดซ้ือ 30-พ.ย.-63

ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖4 

50 โครงการก่อสร้างอาคารเอนก 1,709,000.00 ########### e-bidding บ.โชคสุพร การโยธา จ ากัด บ.โชคสุพร การโยธา จ ากัด มีอาชีพเกี่ยวกับ 2/2564
ประสงค์บริเวณข้างอบต.บางคนที 1,709,000.00                1,709,000.00                งานจ้าง ๔-ม.ค.-๐๗

ยอดรวมเดือนมกราคม 2564 1,936,424.00     1,936,424.00                      1,936,425.00                      

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 256๔
องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนท ีอ าเภอบางคนท ีจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ รายการจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง


