สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
๑

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๒

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่และพิธีการและวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมความสัมพันธ์แม่ลูก
จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน ๑๖ รายการ

๓

วงเงินที่จะจัดซื้อ
ราคากลาง
หรือจัดจ้าง
๓,๕๖๐
๓,๕๖๐

วิธีจัดซื้อ/
จัดจ้าง
ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
ร้านใจดีเครื่องเขียน
๓,๕๖๐
ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๔,๗๖๕
ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๕๔๐
ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๒๔๐
ร้านทวีแสง
๒,๑๐๐
นางสมชาติ เนียมเงิน
๑,๐๐๐
ร้านไอทีสไตล์
๕,๖๐๐
ร้านไอทีสไตล์
๕,๒๕๐
ร้านภัทรสินทวีคูณ ๑๕๖
๒๒,๖๐๐

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ร้านใจดีเครื่องเขียน
๓,๕๖๐
ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๔,๗๖๕
ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๕๔๐
ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๒๔๐
ร้านทวีแสง
๒,๑๐๐
นางสมชาติ เนียมเงิน
๑,๐๐๐
ร้านไอทีสไตล์
๕,๖๐๐
ร้านไอทีสไตล์
๕,๒๕๐
ร้านภัทรสินทวีคูณ ๑๕๗
๒๒,๖๐๐

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
.๘๔/๒๕๖๒
ผู้รับจ้างโดยตรง
ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒
.๘๕/๒๕๖๒
ผู้รับจ้างโดยตรง
ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒
.๘๖/๒๕๖๒
ผู้รับจ้างโดยตรง
ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒
.๘๗/๒๕๖๒
ผู้รับจ้างโดยตรง
ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒
.๘๘/๒๕๖๒
ผู้รับจ้างโดยตรง
ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒
.๘๙/๒๕๖๒
ผู้รับจ้างโดยตรง
ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒
.๙๐/๒๕๖๒
ผู้รับจ้างโดยตรง
ลงวันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒
.๙๑/๒๕๖๒
ผู้รับจ้างโดยตรง
ลงวันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒
.๙๒/๒๕๖๒
ผู้รับจ้างโดยตรง
ลงวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒

๔,๗๖๕

๔,๗๖๕

ตกลงราคา

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน ๓ รายการ

๕๔๐

๕๔๐

ตกลงราคา

๔

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จํานวน ๑ รายการ

๒๔๐

๒๔๐

ตกลงราคา

๕

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ธงชาติ ขนาด ๒๐๐x๓๐๐ ซม.
จํานวน ๖ ผืน
จัดซื้อพวงมาลาวันกํานันผู้ใหญ่บ้าน จํานวน ๑ พวง

๒,๑๐๐

๒,๑๐๐

ตกลงราคา

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

ตกลงราคา

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ เครื่อง HP Color Laser
Jet CP๑๒๑๕ สีดําและสีเหลือง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกซัมซุง สีดํา จํานวน ๑ กล่อง

๕,๖๐๐

๕,๖๐๐

ตกลงราคา

๕,๒๕๐

๕,๒๕๐

ตกลงราคา

๒๒,๖๐๐

๒๒,๖๐๐

ตกลงราคา

๘,๕๗๓

๘,๕๗๓

ตกลงราคา ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ ผู้รับจ้างโดยตรง
๘,๕๗๓
๘,๕๗๓

.๙๓/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

๑,๙๑๑

๑,๙๑๑

ตกลงราคา

.๙๔/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

๖
๗
๘
๙

จัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) สําหรับ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลห้วยทรายเหนือ จํานวน ๙
รายการ
๑๐ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่โครงการชุมชนปลอดภัย
ร่วมใจ รักวินัย ไร้อุบัติเหตุ จังหวัดเพชรบุรี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๑๕ รายการ
๑๑ จัดซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสถานที่โครงการฯ จํานวน ๒ รายการ

ร้านใจดีเครื่องเขียน
๑,๙๑๑

ร้านใจดีเครื่องเขียน
๑,๙๑๑

ผู้รับจ้างโดยตรง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑๒ จ้างเหมาบุคคลธรรดาเพื่อปฎิบัติงานสถานที่กลางในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อําเภอ
ชะอํา) จํานวน ๒ เดือน
๑๓ จ้างเหมาเช่าเต้นท์ จํานวน ๕ หลัง ๆ ละ ๕๐๐.- บาท
เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท ,เช่าเก้าอี้ จํานวน ๒๐๐ ตัว ๆ ละ
๔ บาท เป็นเงิน ๘๐๐.- บาท
๑๔ จ้างเหมาเช่าเทวี จํานวน ๑ ชุด ตามโครงการวันแม่แห่ง
ชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑๕ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Color LaserJet CP
๑๒๑๕ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๗๘-๕๑-๐๐๐๖
๑๖ จ้างเหมาจัดทําป้าย จํานวน ๘ รายการ ตามโครงการชุมชน
ปลอดภัย ร่วมใจ รักวินัย ไร้อุบัติเหตุ จังหวัดเพชรบุรี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑๗ จ้างเหมาจัดทําป้าย จํานวน ๒ รายการ ตามโครงการฯ

วงเงินที่จะจัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง
๑๘,๐๐๐
๑๘,๐๐๐

วิธีจัดซื้อ/ ผู้เสนอราคาและ
ผู้ที่ได้รับการ
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
จัดจ้าง
ราคาที่เสนอ
คัดเลือกและราคา
โดยสังเขป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
.๒๕๗๕/๒๕๖๒
ตกลงราคา นางสาวพรรทิพา สอนบุญ นางสาวพรรทิพา สอนบุญ ผู้รับจ้างโดยตรง
๑๘,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
ลงวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๒

๓,๑๐๐

๓,๑๐๐

ตกลงราคา นายวิโรจน์ ทองกลึง
๓,๑๐๐

ผู้รับจ้างโดยตรง

.๒๕๗๖/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๓,๘๐๐

๓,๘๐๐

๗,๓๑๖

๗,๓๑๖

ตกลงราคา นายทองเพียร กําไลแก้ว นายทองเพียร กําไลแก้ว ผู้รับจ้างโดยตรง
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
ตกลงราคา
ร้านไอทีสไตล์
ร้านไอทีสไตล์
ผูร้ ับจ้างโดยตรง
๓,๘๐๐
๓,๘๐๐
ตกลงราคา ร้านทัศน์ศิลป์ อิงค์เจ็ท ร้านทัศน์ศิลป์ อิงค์เจ็ท ผู้รบั จ้างโดยตรง
๗,๓๑๖
๗,๓๑๖

.๒๕๗๗/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒
.๒๕๗๘/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๒
.๒๕๗๙/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

๑,๙๐๐

๑,๙๐๐

ผู้รับจ้างโดยตรง

.๒๕๘๐/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๒

ตกลงราคา

นายวิโรจน์ ทองกลึง
๓,๑๐๐

ร้านไม้ลัง ชําอํา เฟอร์นิเจอร์ กราฟฟิก ร้านไม้ลัง ชําอํา เฟอร์นิเจอร์ กราฟฟิก

๑,๙๐๐

๑,๙๐๐

ลงชื่อ ส.ต.ท.หญิง....................................ผู้รายงาน
(พีรภาว์ อุทัยพิบูลย์)
ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทรายเหนือ

