สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ขอมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๑

จัดซื้อขาธงดอกรักใหญ จํานวน ๒ อัน

๒

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (สมุด,ปากกา) ตามโครงการฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
อบต.หวยทรายเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
จัดซื้ออาหารวางและเครื่องดื่มและคาของสมนาคุณ ตาม
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของอบต.หวยทรายเหนือ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
จัดซื้อผาสีเหลือง ผาสีขาว ผาสีมวง จํานวน ๖ มวน

๓

๔
๕
๖
๗

๘

๙

วงเงินที่จะจัดซื้อ
ราคากลาง
หรือจัดจาง
๖๘๔.๘๐
๖๘๔.๘๐

วิธีจัดซื้อ/
จัดจาง
ตกลงราคา

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา
รานทวีแสง
๖๘๔.๘๐
รานใจดีเครื่องเขียน
๔๕๐

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
.55/๒๕๖2
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ 10 พ.ค. ๒๕๖2
.59/๒๕๖2
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ 27 พ.ค. ๒๕๖2

๔๕๐

๔๕๐

๒,๓๒๕

๒,๓๒๕

ตกลงราคา นางสาวสมหมาย แอยอด นางสาวสมหมาย แอยอด ผูรับจางโดยตรง
๒,๓๒๕
๒,๓๒๕

.59/๒๕๖2
ลงวันที่ 27 พ.ค. ๒๕๖2

๗,๒๐๐

๗,๒๐๐

ตกลงราคา

จัดซื้อยางรถสวนกลาง (รถยนตสายตรวจ) ยี่หอมาสดา รหัส
ครุภัณฑ 001-52-0003 ทะเบียน บธ 6543 พบ.
จางเหมาติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรใหม จํานวน ๑ ชุด

๘,๐๐๐

๘,๐๐๐

๕๔๕

๕๔๕

จางเหมาจัดทําปายไวนิลเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา
อยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอ
กาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

๕,๐๑๓

๕,๐๑๓

.60/๒๕๖2
ลงวันที่ 29 พ.ค. ๒๕๖๒
.61/๒๕๖2
ลงวันที่ 29 พ.ค. ๒๕๖2
.54/๒๕๖2
ลงวันที่ 3 พ.ค. ๒๕๖2
.55/๒๕๖2
ลงวันที่ 3 พ.ค. ๒๕๖2

๙,๐๐๐

๔๖๘.๐๐

ขนาด 2.40x4.๔0 ม. และขนาด 4.40x7.00 ม.

จางเหมาขุดหาทอเมนโดยใชเครื่องจักร (แบ็คโฮ) ทําการ
ขุดทอเมนประปาเพื่อทําการซอมแซมระบบประปาที่ชํารุด
จํานวน ๓ จุด เปนเวลา ๒ วัน
จางเหมาจัดทําปายไวนิล ขนาด 1.20x3.00 ม. ตามโครง
การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานฯ

ตกลงราคา

ผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
รานทวีแสง
๖๘๔.๘๐
รานใจดีเครื่องเขียน
๔๕๐

รานใจดีเครื่องเขียน รานใจดีเครื่องเขียน
๗,๒๐๐
๗,๒๐๐
ตกลงราคา รานสถิตย การยาง
รานสถิตย การยาง
๘,๐๐๐
๘,๐๐๐
ตกลงราคา
รานชะอําไอที
รานชะอําไอที
๕๔๕
๕๔๕
ตกลงราคา รานทัศนศิลปอิงคเจ็ท รานทัศนศิลปอิงคเจ็ท
๕,๐๑๓
๕,๐๑๓

ผูรับจางโดยตรง

๙,๐๐๐

ตกลงราคา นายนนทยา เสือทอง นายนนทยา เสือทอง
๙,๐๐๐
๙,๐๐๐

ผูรับจางโดยตรง

.56/๒๕๖2
ลงวันที่ 7 พ.ค. ๒๕๖2

๔๖๘.๐๐

ตกลงราคา รานทัศนศิลปอิงคเจ็ท รานทัศนศิลปอิงคเจ็ท
๔๖๘.๐๐
๔๖๘.๐๐

ผูรับจางโดยตรง

.57/๒๕๖2
ลงวันที่ 27 พ.ค. ๒๕๖2

ผูรับจางโดยตรง
ผูรับจางโดยตรง
ผูรับจางโดยตรง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ขอมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
วงเงินที่จะจัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจาง
๑๐ จางเหมาเชารถโดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 30-0497 พบ.
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
จํานวน ๑ คัน เปนเวลา ๒ วัน ตามโครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอบต.
หวยทรายเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
๑๑ จางเหมาเปลี่ยนภาคจายไฟกลองวงจรปด จุดที่ 9 สามแยก
๔๘๐
๔๘๐
ไปสนามกอลฟ-บานชางแทงกระจาด ม.6 บานพุหวาย
๑๒ จางเหมาบอรด CPU กลองวงจรปด จุดหมูที่ 3 บานทุงเคล็ด
๑๙,๕๐๐
๑๙,๕๐๐

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๑๓ จางเหมาเปลี่ยสายสัญญาณ HDMI ของครุภัณฑเครื่องรับ
สัญญาณกระจายเสียงแบบไรสาย จํานวน ๓ โซน

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

วิธีจัดซื้อ/ ผูเสนอราคาและ
ผูที่ไดรับการ
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
จัดจาง
ราคาที่เสนอ
คัดเลือกและราคา
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
.58/๒๕๖2
ตกลงราคา วาที่ ร.ต.โกศล ระหวางบาน วาที่ ร.ต.โกศล ระหวางบาน ผูรับจางโดยตรง
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
ลงวันที่ 27 พ.ค. ๒๕๖2

ตกลงราคา นางสาวอรยา อรรคสูรย นางสาวอรยา อรรคสูรย ผูรับจางโดยตรง
๔๘๐
๔๘๐
ตกลงราคา บ.เมจิก วอยส จก.
บ.เมจิก วอยส จก. ผูร ับจางโดยตรง
๑๙,๕๐๐
๑๙,๕๐๐
ตกลงราคา บ.เมจิก วอยส จก.
บ.เมจิก วอยส จก. ผูร ับจางโดยตรง
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

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

.59/๒๕๖2
ลงวันที่ 29 พ.ค. ๒๕๖2
.60/๒๕๖2
ลงวันที่ 29 พ.ค. ๒๕๖2
.61/๒๕๖2
ลงวันที่ 29 พ.ค. ๒๕๖2

