สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ขอมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔

๕

๖
๗

๘
๙
๑๐

วิธีจัดซื้อ/ ผูเสนอราคาและ
ผูที่ไดรับการ
วงเงินที่จะจัดซื้อ
ราคากลาง
จัดจาง
ราคาที่เสนอ
คัดเลือกและราคา
หรือจัดจาง
จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน ๑๑ รายการ
๔,๔๓๑
๔,๔๓๑ ตกลงราคา รานหนองเขื่อนคาวัสดุ รานหนองเขื่อนคาวัสดุ
๔,๔๓๑
๔,๔๓๑
จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๓ รายการ
๔๖๐
๔๖๐
ตกลงราคา รานหนองเขื่อนคาวัสดุ รานหนองเขื่อนคาวัสดุ
๔๖๐
๔๖๐
จัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน ๑๒ รายการ
๑๐,๐๒๓
๑๐,๐๒๓ ตกลงราคา รานหนองเขื่อนคาวัสดุ รานหนองเขื่อนคาวัสดุ
๑๐,๐๒๓
๑๐,๐๒๓
จัดซื้ออุปกรณตกแตงสถานที่และของขวัญของรางวัลสําหรับ
๙,๗๕๐
๙,๗๕๐ ตกลงราคา รานใจดีเครื่องเขียน รานใจดีเครือ่ งเขียน
เด็กเลนเกมส/กิจกรรม/การแสดง จํานวน ๖ รายการ
๙,๗๕๐
๙,๗๕๐
ตามโครงการงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๒
จัดซื้ออาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน ๖๐ คน ๆ ละ ๒๕
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐ ตกลงราคา นางเกษสุดา เผือกประคอง นางเกษสุดา เผือกประคอง
บาท ตามโครงการขยะในชุมชน ประจําปงบประมาณ
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
พ.ศ. ๒๕๖๒
จัดซื้อวัสดุสํานักงานแมกุญแจพรอมลูกกุญแจเพื่อใชในงาน
๒๗๐
๒๗๐
ตกลงราคา รานหนองเขื่อนคาวัสดุ รานหนองเขื่อนคาวัสดุ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๑ รายการ
๒๗๐
๒๗๐
จัดซื้อพรอมติดตั้งชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการ
๒๙,๘๐๐
๒๙,๘๐๐ ตกลงราคา บ.เมืองเพชรบุรีอีเลคตริก จก. บ.เมืองเพชรบุรีอีเลคตริก จก.
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
๒๙,๘๐๐
๒๙,๘๐๐
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหวยทรายเหนือ จํานวน ๑ ชุด
จางเหมาตรวจเช็คระยะ เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถยนต
๓,๐๖๓.๔๑ ๓,๐๖๓.๔๑ ตกลงราคา บ.เพชรมิตซู จก.
บ.เพชรมิตซู จก.
สวนกลาง ทะเบียน กค 9276 พบ
๓,๐๖๓.๔๑
๓,๐๖๓.๔๑
จางเหมาจัดทําปายไวนิล ขนาด 1.20*3.00 ม. ตามโครง
๔๖๘
๔๖๘
ตกลงราคา รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท
การขยะในชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔๖๘
๔๖๘
จางเหมาเชาเวทีกลาง ขนาด ๑๐ เมตร พรอมเครื่องเสียง
๑๗,๕๐๐
๑๗,๕๐๐ ตกลงราคา นายวิโรจน ทองกลึง นายวิโรจน ทองกลึง
,เชาเตนท, เชาโตะพรอมเกาอี้ ตามโครงการงานวันเด็ก
๑๗,๕๐๐
๑๗,๕๐๐
แหงชาติ ประจําป ๒๕๖๒
งานจัดซื้อจัดจาง

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
.๒๖/๒๕๖๒
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๒
.๒๗/๒๕๖๒
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๒
.๒๘/๒๕๖๒
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๒
.๒๙/๒๕๖๒
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๒
ผูรับจางโดยตรง

.๓๐/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๒

ผูรับจางโดยตรง

.๓๑/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒
.๓๒/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒

ผูรับจางโดยตรง

ผูรับจางโดยตรง
ผูรับจางโดยตรง
ผูรับจางโดยตรง

.๑๘/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๒
.๑๙/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๒
.๒๐/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๒

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ขอมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑๑
๑๒

๑๓
๑๔

๑๕

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมาจัดทําปายไวนิล โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๒ รายการ
จางเหมาเปลี่ยนอุปกรณแปลงสัญญาณเครือขายใยแกวนํา
แสง ขนาด ๑ ชอง ของกลองวงจรปด จุดหมูที่ ๒ บาน
ทุงหลวง
จางเหมาเปลี่ยนบอรดภาคขยายโซน ๖ จุดหมูที่ ๒ บาน
ทุหลวงของเครื่องรับสัญญาณกระจายเสียงแบบไรสาย
จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี
ตามโครงการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประ
ชาสัมพันธภาษีทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
จางเหมาซอมแซมรถตู (เปลี่ยนไดรสตารทและปมครัช
ตัวลาง) รหัสครุภัณฑ 001-46-0001 จํานวน ๒ รายการ

ผูเสนอราคาและ
ผูที่ไดรับการ
วงเงินที่จะจัดซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
จัดจาง
ราคาที่เสนอ
คัดเลือกและราคา
หรือจัดจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
.๒๑/๒๕๖๒
๔,๔๐๗
๔,๔๐๗ ตกลงราคา รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท ผูรับจางโดยตรง
๔,๔๐๗
๔,๔๐๗
ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๒
.๒๒/๒๕๖๒
๒๐,๓๓๐
๒๐,๓๓๐ ตกลงราคา บ.เมจิกวอยส จก.
บ.เมจิกวอยส จก.
ผูรับจางโดยตรง
๒๐,๓๓๐
๒๐,๓๓๐
ลงวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒
๔,๘๑๕

๔,๘๑๕

๒,๙๐๖

๒,๙๐๖

๔,๓๕๐

๔,๓๕๐

ตกลงราคา

บ.เมจิกวอยส จก.
บ.เมจิกวอยส จก.
ผูรับจางโดยตรง
๔,๘๑๕
๔,๘๑๕
ตกลงราคา รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท ผูร ับจางโดยตรง
๒,๙๐๖
๒,๙๐๖

.๒๓/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒
.๒๔/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๒

ตกลงราคา รานวิทยาไดนาโม แอร รานวิทยาไดนาโม แอร ผูรับจางโดยตรง
๔,๓๕๐
๔,๓๕๐

.๒๕/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒

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

