สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ขอมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะจัดซื้อ
ราคากลาง
หรือจัดจาง
๕๐๐
๕๐๐

วิธีจัดซื้อ/
จัดจาง
ตกลงราคา

๑

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ

๒

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑ รายการ

๕,๓๕๐

๕,๓๕๐

ตกลงราคา

๓

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน โคมไฟไซเรน

๑,๔๒๐

๑,๔๒๐

ตกลงราคา

๔

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๕ รายการ

๑,๒๖๐

๑,๒๖๐

ตกลงราคา

๕

จัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา จํานวน ๑ รายการ

๖๐

๖๐

ตกลงราคา

๖

จัดซื้อวัสดุอุปกรณประปา จํานวน ๑๕ รายการ

๓,๒๑๕

๓,๒๑๕

ตกลงราคา

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องสํารองไฟฟา) จํานวน
๓ เครื่อง สํานักงานปลัด
๘ จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนชนิดพาสเจอรไรสสําหรับ
เด็กนักเรียน ศพด. จํานวน ๑๐,๒๓๐ ถุง
๙ จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนชนิดพาสเจอรไรสสําหรับ
เด็กนักเรียน สพฐ. จํานวน ๑๙,๒๘๒ ถุง
๑๐ จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ตามโครงการปองกันอัคคีภัยฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑ จัดซื้อแกสหุงตม ขนาด ๑๕ กก. จํานวน ๒ ถัง ตามโครง
การปองกันอัคคีภัยฯ
๑๒ จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน ๓ รายการ

๕,๘๕๐

๕,๘๕๐

ตกลงราคา

๗

๖๗,๓๑๓.๔๐

๖๗,๓๑๓.๔๐ ตกลงราคา

๑๒๖,๘๗๕.๕๖ ๑๒๖,๘๗๕.๕๖ ตกลงราคา
๑,๕๐๐

๑,๕๐๐

ตกลงราคา

๘๐๐

๘๐๐

ตกลงราคา

๓,๑๒๕

๓,๑๒๕

ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและ
ผูที่ไดรับการ
ราคาที่เสนอ
คัดเลือกและราคา
รานไอทีสไตล
รานไอทีสไตล
๕๐๐
๕๐๐
รานใจดีเครื่องเขียน รานใจดีเครื่องเขียน
๕,๓๕๐
๕,๓๕๐
รานชะอําเซ็นทรัลไลท รานชะอําเซ็นทรัลไลท
๑,๔๒๐
๑,๔๒๐
รานชัยประเสริฐ
รานชัยประเสริฐ
๑,๒๖๐
๑,๒๖๐
รานหนองเขื่อนคาวัสดุ รานหนองเขื่อนคาวัสดุ
๖๐
๖๐
รานหนองเขื่อนคาวัสดุ รานหนองเขื่อนคาวัสดุ
๓,๒๑๕
๓,๒๑๕
รานไอทีสไตล
รานไอทีสไตล
๕,๘๕๐
๕,๘๕๐

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
.๕๗/๒๕๖๑
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๑
.๕๘/๒๕๖๑
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๑
.๕๘/๒๕๖๑
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑
.๖๐/๒๕๖๑
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑
.๖๑/๒๕๖๑
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑
.๖๒/๒๕๖๑
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑
.๖๓/๒๕๖๑
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑
.๖๔/๒๕๖๑
สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย จก. สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย จก. ผูรับจางโดยตรง
๖๗,๓๑๓.๔๐
๖๗,๓๑๓.๔๐
ลงวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑
.๖๕/๒๕๖๑
สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย จก. สหกรณโคนมชะอํา-หวยทราย จก. ผูรับจางโดยตรง
๑๒๖,๘๗๕.๕๖
๑๒๖,๘๗๕.๕๖
ลงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐
.๒๕๖๖/๒๕๖๑
รานทุงเคล็ดบริการ
รานทุงเคล็ดบริการ ผูรับจางโดยตรง
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
ลงวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑
.๒๕๖๗/๒๕๖๑
นางเลื่อน หอมจริง
นางเลื่อน หอมจริง ผูรับจางโดยตรง
๘๐๐
๘๐๐
ลงวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑
.๒๕๖๘/๒๕๖๑
รานอรุณไฟฟา-กอสราง รานอรุณไฟฟา-กอสราง ผูรับจางโดยตรง
๓,๑๒๕
๓,๑๒๕
ลงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ขอมูล ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๑๓ จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา+เหรียญ+บัตรประกัน
พรอมเข็มฉีดยา และไซริงคฉีดยา จํานวน ๑,๙๐๐ ชุด
๑๔ จางเหมาซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอรสวนกองชาง

วงเงินที่จะจัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจาง
๕๗,๐๐๐
๕๗,๐๐๐
๒,๒๐๐

๒,๒๐๐

๑๕ จางเหมาจัดทําปายไวนิลพระบรมฉายาลักษณรัชกาลที่ ๑๐

๑,๒๑๓

๑,๒๑๓

๑๖ จางเหมาจัดทําโฆษณา 1/4 หนา ขาว/ดํา พรอมลงขอความ
ถวายพระพรฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒
สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๗ จางเหมาจัดทําปายตามโครงการปองกันอัคคีภัยในสถานที่
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๘ จางเหมาซอมเครื่องสูบน้ํา ขนาด ๓.๕ แรง จํานวน ๑
เครื่อง
๑๙ จางเหมาบรรจุสารเคมีดับเพลิง ชนิดผงเคมแหง ๑๕ ปอนด
จํานวน ๑๐ ถัง ๆ ละ ๙๐๐ บาท
๒๐ จางเหมาจัดทําปายไวนิลตามโครงการปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบาฯ ขนาด ๑.๕๐x๓.๐๐ ม.

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๖๐๘

๖๐๘

๙,๒๐๐

๙,๒๐๐

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐

๕๘๕

๕๘๕

วิธีจัดซื้อ/
จัดจาง
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
บ.เอ็นซี อาหารสัตวแอนดเฮลท จก. บ.เอ็นซี อาหารสัตวแอนดเฮลท จก. ผูรับจางโดยตรง
.๖๙/๒๕๖๑
๕๗,๐๐๐
๕๗,๐๐๐
ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
.๖๘/๒๕๖๑
ตกลงราคา
รานไอทีสไตล
รานไอทีสไตล
ผูรับจางโดยตรง
๒,๒๐๐
๒,๒๐๐
ลงวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๑
.๖๙/๒๕๖๑
ตกลงราคา รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท ผูรับจางโดยตรง
๑,๒๑๓
๑,๒๑๓
ลงวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑
.๗๐/๒๕๖๑
ตกลงราคา หนังสือพิมพปฏิรูป
หนังสือพิมพปฏิรูป ผูรับจางโดยตรง
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
ลงวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑
ตกลงราคา รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท
๖๐๘
ตกลงราคา รานวิทยาไดนาโม-แอร
๙,๒๐๐
ตกลงราคา รานเจ.เอ็น.เซ็นเตอร
๙,๐๐๐
ตกลงราคา รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท
๕๘๕

รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท
๖๐๘
รานวิทยาไดนาโม-แอร
๙,๒๐๐
รานเจ.เอ็น.เซ็นเตอร
๙,๐๐๐
รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท
๕๘๕

ผูรับจางโดยตรง
ผูรับจางโดยตรง
ผูรับจางโดยตรง
ผูรับจางโดยตรง

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

.๗๑/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑
.๗๒/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑
.๗๓/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑
.๗๔/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

