สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ขอมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖1
ลําดับที่
๑

งานจัดซื้อจัดจาง

๔

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดพาสเจอรไรส
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561 สําหรับนักเรียน สพด.
ตั้งแตวันที่ 16 พ.ค.- 30 มิ.ย.2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดพาสเจอรไรส
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561 สําหรับนักเรียน ศพฐ.
ตั้งแตวันที่ 16 พ.ค.- 30 มิ.ย.2561
จัดซื้อพัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องถายเอกสาร)
จํานวน ๒ กลองๆ ละ ๔,๒๐๐.- บาท
จัดซื้อวัสดุอุปกรณประปา จํานวน 12 รายการ

๕
๖

๒

๓

๗

วิธีจัดซื้อ/
ผูเสนอราคาและ
วงเงินที่จะจัดซื้อ
ราคากลาง
จัดจาง
ราคาที่เสนอ
หรือจัดจาง
๓๗,๖๙๐.๒๔ ๓๗,๖๙๐.๒๔ ตกลงราคา สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย
๓๗,๖๙๐.๒๔
๓๗,๖๙๐.๒๔

๘,๔๐๐

๓๗,๖๙๐.๒๔ ตกลงราคา สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย
๓๗,๖๙๐.๒๔
๘,๔๐๐

ตกลงราคา รานโฟร พี แอร อิเลคทริค
๘,๔๐๐
ตกลงราคา รานหนองเขื่อนคาวัสดุ
๑,๗๙๕
ตกลงราคา รานหนองเขื่อนคาวัสดุ
๘๘๖
ตกลงราคา รานหนองเขื่อนคาวัสดุ
๒๐๐
ตกลงราคา รานทีเคที เอ็นจิเนียริ่ง
๑๖,๕๐๐

๑,๗๙๕

๑,๗๙๕

จัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อใชในงานประปา จํานวน 8 รายการ

๘๘๖

๘๘๖

จัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 1 รายการ

๒๐๐

๒๐๐

๑๖,๕๐๐

๑๖,๕๐๐

๒,๙๘๐

๒,๙๘๐

ตกลงราคา

๑,๒๕๐

๑,๒๕๐

ตกลงราคา

๗๗๐

๗๗๐

ตกลงราคา

จางเหมาซอมแซมกลองวงจรปด cctv. จํานวน ๒ ชุด
บริเวณหมูที่ ๒ แยกทุงหลวงไปบานไรดินทอง และบริเวณ
หมูที่ ๖ สามแยกไปสนามกอลฟ-ชางแทงกระจาด
๘ จางเหมาซอมแซมรถ ๖ ลอ ทะเบียน ๔๐-๐๑๔๑ เพชรบุรี
รหัสครุภัณฑหมายเลข ๐๐๓-๕๒-๐๐๑
๙ จางเหมาซอมแซมรถจักรยานยนตพวงขาง
ทะเบียน กษม 605 เพชรบุรี
๑๐ จางเหมาซอมบํารุงรถจักรยานยนต ฮอนดา ทะเบียน ๑๑๐๙
เพชรบุรี

นางจรรยา ชูเนื่อง
๒,๙๘๐
รานสุทัตมอเตอร
๑,๒๕๐
รานสุทัตมอเตอร
๗๗๐

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา
สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย

๓๗,๖๙๐.๒๔
สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
.๕1/๒๕๖1
ผูขายโดยตรง
ลงวันที่ 16 พ.ค. ๒๕๖1
ผูขายโดยตรง

๕๒/๒๕๖1
ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖1

ผูขายโดยตรง

๕๓/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๑
๕๔/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
๕๕/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
๕๖/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
๖๐/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๑

๓๗,๖๙๐.๒๔
รานโฟร พี แอร อิเลคทริค

๘,๔๐๐
รานหนองเขื่อนคาวัสดุ ผูขายโดยตรง
๑,๗๙๕
รานหนองเขื่อนคาวัสดุ ผูขายโดยตรง
๘๘๖
รานหนองเขื่อนคาวัสดุ ผูขายโดยตรง
๒๐๐
รานทีเคที เอ็นจิเนียริ่ง ผูรับจางโดยตรง
๑๖,๕๐๐
นางจรรยา ชูเนื่อง
๒,๙๘๐
รานสุทัตมอเตอร
๑,๒๕๐
รานสุทัตมอเตอร
๗๗๐

ผูรับจางโดยตรง
ผูรับจางโดยตรง
ผูรับจางโดยตรง

๖๑/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๑
๖๒/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
๖๓/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ขอมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖1
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๑๑ จางจัดทําโฆษณาเพื่อรวมลงนามและขอความถวายพระพร
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 ป
๑๒ จางเหมาขุดหาทอเมนประปา โดยใชเครื่องจักร (แม็คโค)
เพื่อซอมแซมระบบทอเมนประปาที่ชํารุด ของหมูที่ ๑
๑๓ จางปรับปรุงพื้นอาคาร คสล. แบบยกพื้นอาคาร
หลัง อบต.หวยทรายเหนือ
๑๔ จางเหมาประกอบอาหารกลางวันผูสูงอายุ (ประจําเดือน
กรกฎาคม 2561)

วงเงินที่จะจัดซื้อ
ราคากลาง
หรือจัดจาง
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

๒,๕๐๐

๒,๕๐๐

๖๔,๐๐๐

๖๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

วิธีจัดซื้อ/
จัดจาง
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
ชนิดสื่อพิมพปฎิรูป
นางศิริกุล สีตารมณ
๓,๐๐๐
ตกลงราคา นายสมสักดิ์ พหุพันธิ์
๒,๕๐๐
ตกลงราคา นายทองเทียน กําไลแกว
๖๔,๐๐๐
ตกลงราคา นางนันทิยา จันทรสงา
๔,๐๐๐

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ชนิดสื่อพิมพปฎิรูป
นางศิริกุล สีตารมณ
๓,๐๐๐
นายสมสักดิ์ พหุพันธิ์
๒,๕๐๐
นายทองเทียน กําไลแกว
๖๔,๐๐๐
นางนันทิยา จันทรสงา
๔,๐๐๐

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
๖๔/๒๕๖๑
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
ผูรับจางโดยตรง
ผูรับจางโดยตรง
ผูรับจางโดยตรง

ลงชื่อ ส.ต.ท.หญิง....................................ผูรายงาน
(พีรภาว อุทัยพิบูลย)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ

๖๕/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
๖๖/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๑
๖๗/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๑

