สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ขอมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑
๒
๓

งานจัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรและเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน
๒ รายการ
จัดซื้อธงตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว.ป.ร.
ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม. จํานวน ๕๐ ผืน

จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา+เหรียญ+บัตร

วงเงินที่จะจัดซื้อ
ราคากลาง
หรือจัดจาง
๒๔,๒๙๐
๒๔,๒๙๐

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา
รานไอที สไตล
๒๔,๒๙๐
รานทวีแสง
๓,๐๐๐

รานใจดีเครื่องเขียน
๑๗,๕๕๐

รานใจดีเครื่องเขียน
๑๗,๕๕๐

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
.๔๓/๒๕๖๒
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๒
.๔๔/๒๕๖๒
ตกลงราคา
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๒
๔๕/๒๕๖๒
ตกลงราคา บ.ทอปซัน อินเตอร กรุป จก. บ.ทอปซัน อินเตอร กรุป จก. ผูรับจางโดยตรง
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
ลงวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๒

๓,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๗,๕๕๐

๑๗,๕๕๐

ตกลงราคา

๒,๐๙๕

๒,๐๙๕

ตกลงราคา รานหนองเขื่อนคาวัสดุ รานหนองเขื่อนคาวัสดุ
๒,๐๙๕
๒,๐๙๕
ตกลงราคา รานหนองเขื่อนคาวัสดุ รานหนองเขื่อนคาวัสดุ
๓,๐๐๕
๓,๐๐๕
ตกลงราคา รานใจดีเครื่องเขียน รานใจดีเครื่องเขียน
๕,๗๓๕
๕,๗๓๕
ตกลงราคา รานใจดีเครื่องเขียน รานใจดีเครื่องเขียน
๒,๒๘๖
๒,๒๘๖
ตกลงราคา รานใจดีเครื่องเขียน รานใจดีเครื่องเขียน
๗,๘๖๔
๗,๘๖๔
ตกลงราคา รานใจดีเครื่องเขียน รานใจดีเครื่องเขียน
๑๑,๐๑๒
๑๑,๐๑๒

๕
๖

จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน ๒๐ รายการ

๓,๐๐๕

๓,๐๐๕

๗

จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชในกองคลัง จํานวน ๑๓ รายการ

๕,๗๓๕

๕,๗๓๕

๘

จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชในกองชาง จํานวน ๖ รายการ

๒,๒๘๖

๒,๒๘๖

๙

จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชใน สนง.ปลัด จํานวน ๒ รายการ

๗,๘๖๔

๗,๘๖๔

๑๑,๐๑๒

๑๑,๐๑๒

๑๐ จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๑๗ รายการ

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
รานไอที สไตล
๒๔,๒๙๐
รานทวีแสง
๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

ประกันพรอมเข็มฉีดยาและไซริงคฉีดยา จํานวน ๑,๐๐๐
ชุด ๆ ละ ๓๐ บาท
จัดซื้อของคาจัดสถานที,่ คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม
รดน้ําผูสูงอายุและคาของรางวัลเลนเกมส ตามโครงการ
ประเพณีวันสงกรานตและลานวัฒนธรรมสรางสุข ประจําป
พ.ศ.๒๕๖๒
จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๓ รายการ

๔

วิธีจัดซื้อ/
จัดจาง
ตกลงราคา

ผูรับจางโดยตรง

.๔๖/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒

ผูรับจางโดยตรง

.๔๗/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒
.๔๘/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒
.๔๙/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒
.๕๐/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒
.๕๑/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒
.๕๒/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒

ผูรับจางโดยตรง
ผูรับจางโดยตรง
ผูรับจางโดยตรง
ผูรับจางโดยตรง
ผูรับจางโดยตรง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ขอมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๑๑ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
4 รายการ
๑๒ จัดซื้อครุภัณฑการเกษตรเครื่องสูบน้ําชนิดจุมใตน้ํา (ซับเมอร)
ขนาด 3 HP 2 เฟส 2 สาย จํานวน ๑ ชุด
๑๓ จางเหมาซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัสครุภัณฑหมายเลข
416-49-0005 และเครื่องปริ้นเตอร ครุภัณฑหมายเลข
478-60-0016
๑๔ จางเหมาจัดทําปายไวนิล ขนาด 1.10x3.00 ม. ตาม
โครงการปองกันและลดอุบัติหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๓
ปาย ๆ ละ ๔๒๙ บาท
๑๕ จางเหมาเชาเตนท ตามโครงการปองกันและลดอุบัติหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒
๑๖ จางเหมาเชาไฟฟาแสงสวางตามจุดบริการ บริเวณแยก
ทุงจับญวน,แยกบานพุหวาย ตามโครงการปองกันและ
ลดอุบัติหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑๗ จางเหมาเชาเตนท,คาเชาเกาอี,้ คาเชาโตะพรอมผาปูโตะ,
คาเชาเครื่องเสียง
๑๘ จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑.๕๐x๓.๐๐
เมตร จํานวน ๑ ปาย ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต
และลานวัฒนธรรมสรางสุข ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒

วงเงินที่จะจัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจาง
๑,๔๐๐
๑,๔๐๐

วิธีจัดซื้อ/
จัดจาง
ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
รานไอที สไตล
๑,๔๐๐
รานไทฮงฮวด
๒๕,๐๐๐
รานไอที สไตล
๒,๕๐๐

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา
รานไอที สไตล
๑,๔๐๐
รานไทฮงฮวด
๒๕,๐๐๐
รานไอที สไตล
๒,๕๐๐

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
.๕๓/๒๕๖๒
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒
.๕๔/๒๕๖๒
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ 24 เม.ย. ๒๕๖๒
.๓๖/๒๕๖๒
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๒

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

ตกลงราคา

๒,๕๐๐

๒,๕๐๐

ตกลงราคา

๑,๒๘๗

๑,๒๘๗

ตกลงราคา รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท ผูรับจางโดยตรง
๑,๒๘๗
๑,๒๘๗

.41/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๒

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ตกลงราคา นายวิโรจน ทองกลึง
๕,๐๐๐

๓,๗๐๐

๓,๗๐๐

ตกลงราคา

๙,๗๐๐

๙,๗๐๐

๕๘๕

๕๘๕

นายวิโรจน ทองกลึง
๕,๐๐๐

ผูรับจางโดยตรง

.42/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๒

นายทวี สมนึก
๓,๗๐๐

ผูรับจางโดยตรง

.4๓/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๒

ตกลงราคา นายวิโรจน ทองกลึง นายวิโรจน ทองกลึง ผูรับจางโดยตรง
๙,๗๐๐
๙,๗๐๐
ตกลงราคา รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท ผูร ับจางโดยตรง
๕๘๕
๕๘๕

.๔๔/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒
.๔๕/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒

นายทวี สมนึก
๓,๗๐๐

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ขอมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๑๙ จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องรถดับเพลิง รหัสครุภัณฑ
002-61-0002 หมายเลขทะเบียน บพ 4605 พบ.
๒๐ จางเหมาบุคคลภายนอกเก็บคาน้ําประปาและลูกหนี้คาง
ชําระ ม.๑ และ ม.๒ เพื่อจัดเก็บคาน้ําประปาประจําเดือน
มี.ค. ๖๒ ถึง ส.ค. ๖๒
๒๑ จางเหมาบุคคลภายนอกเก็บคาน้ําประปาและลูกหนี้คาง
ชําระ ม.๔ เพื่อจัดเก็บคาน้ําประปาประจําเดือน มี.ค. ๖๒
ถึง ส.ค. ๖๒
๒๒ จางเหมาบุคคลภายนอกเก็บคาน้ําประปาและลูกหนี้คาง
ชําระ ม.๖ เพื่อจัดเก็บคาน้ําประปาประจําเดือน มี.ค. ๖2
ถึง ส.ค. ๖2
๒๓ จางเหมาขุดหาทอเมนโดยใชเครื่องจักร (แบ็คโฮ) จํานวน
๓ จุด บริเวณถังน้ําประปาทรงแอปเปลและบานนางถวิล
เมฆหมอก ม.๑ บานทุงจับญวน และบริเวณบานนายนิด
ม.๗ บานไรดินทอง
๒๔ จางเหมากอสรางอาคารคัดแยกขยะ จํานวน ๒ จุด
๒๕ จางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับผูสูงอายุมารวม
กิจกรรมประจําเดือนพฤษภาคม 2562 ตามโครงการกิจกรรม
ผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

วงเงินที่จะจัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจาง
๓,๕๗๐
๓,๕๗๐

วิธีจัดซื้อ/ ผูเสนอราคาและ
ผูที่ไดรับการ
เหตุผลที่คัดเลือก
จัดจาง
ราคาที่เสนอ
คัดเลือกและราคา
โดยสังเขป
ตกลงราคา รานอูชางโมงหนองตะเภา รานอูชางโมงหนองตะเภา ผูรับจางโดยตรง
๓,๕๗๐
๓,๕๗๐
ตกลงราคา นายนัฐวุฒิ จันทรสงา นายนัฐวุฒิ จันทรสงา ผูรับจางโดยตรง
๑๒,๐๐๐
๑๒,๐๐๐

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
.๔๗/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒
.๔๘/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

ตกลงราคา น.ส.สมหมาย แอยอด น.ส.สมหมาย แอยอด
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐

ผูรับจางโดยตรง

.๔9/๒๕๖2
ลงวันที่ ๑8 เม.ย. ๒๕๖2

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

ตกลงราคา น.ส.ณิชกมล ทองนาค น.ส.ณิชกมล ทองนาค ผูรับจางโดยตรง
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

.๕๐/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒

๒,๕๐๐

๒,๕๐๐

ตกลงราคา นายนนทยา เสือทอง
๒,๕๐๐

ผูรับจางโดยตรง

.๕๑/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

ตกลงราคา นายนนทยา เสือทอง นายนนทยา เสือทอง ผูรับจางโดยตรง
๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
ตกลงราคา นางนันทิยา จันทรสงา นางนันทิยา จันทรสงา ผูร ับจางโดยตรง
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐

.๕๒/๒๕๖๒
ลงวันที่ 29 เม.ย. ๒๕๖๒
.๕๓/๒๕๖๒
ลงวันที่ 29 เม.ย. ๒๕๖๒

นายนนทยา เสือทอง
๒,๕๐๐

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

