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

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑

๓

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๒ รายการ (แม่กุญแจพร้อม
ลูกกุญแจและโซ่ร้อยกุญแจ)
จัดซื้อวัดสุการเกษตร (อะไหล่เครื่องตัดหญ้าและอะไหล่เครื่อง
แต่งพุ่ม) จํานวน ๖ รายการ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จํานวน ๙ รายการ

๔
๕

๒

ราคากลาง
๖๖๐

วิธีจัดซื้อ/ ผู้เสนอราคาและ
จัดจ้าง
ราคาที่เสนอ
ตกลงราคา ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๖๖๐
ตกลงราคา ร้าน ส.เกษตรยนต์
๔,๓๐๐
ตกลงราคา ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๓,๐๘๓
ตกลงราคา ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๒,๕๑๐
ตกลงราคา ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๓,๗๑๐
ตกลงราคา บ.ซุปเปร์บิ๊กเคียงไฟฟ้า จก.
๒,๙๙๖
ตกลงราคา ร้านใจดีเครื่องเขียน
๑,๐๐๐

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๖๖๐
ร้าน ส.เกษตรยนต์
๔,๓๐๐
ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๓,๐๘๓
ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๒,๕๑๐
ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๓,๗๑๐

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
.๙๕/๒๕๖๒
ผู้รับจ้างโดยตรง
ลงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๒
.๙๖/๒๕๖๒
ผู้รับจ้างโดยตรง
ลงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๒
.๙๗/๒๕๖๒
ผู้รับจ้างโดยตรง
ลงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๒
.๙๘/๒๕๖๒
ผู้รับจ้างโดยตรง
ลงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๒
.๙๙/๒๕๖๒
ผู้รับจ้างโดยตรง
ลงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๒
.๑๐๐/๒๕๖๒
บ.ซุปเปร์บิ๊กเคียงไฟฟ้า จก. ผู้รับจ้างโดยตรง
๒,๙๙๖
ลงวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๒
.๑๐๑/๒๕๖๒
ร้านใจดีเครื่องเขียน ผู้รับจ้างโดยตรง
๑,๐๐๐
ลงวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๒

๔,๓๐๐

๔,๓๐๐

๓,๐๘๓

๓,๐๘๓

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน ๖ รายการ

๒,๕๑๐

๒,๕๑๐

จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน ๑๖ รายการ

๓,๗๑๐

๓,๗๑๐

๒,๙๙๖

๒,๙๙๖

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ตกลงราคา นางสาวกนกวรรณ บัวคลี่ นางสาวกนกวรรณ บัวคลี่ ผู้รับจ้างโดยตรง
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

.๒๕๑๐๒/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๒

๔,๒๒๗

๔,๒๒๗

๒,๓๐๐

๒,๓๐๐

ตกลงราคา ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ ผู้รับจ้างโดยตรง
๔,๒๒๗
๔,๒๒๗
ตกลงราคา
ร้าน อ.ไดนาโม
ร้าน อ.ไดนาโม
ผูร้ ับจ้างโดยตรง
๒,๓๐๐
๒,๓๐๐

.๒๕๑๐๓/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒
.๒๕๑๐๔/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๒

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เก็บภาชนะ ขนาด ๔ ฟุต ๖ ประตู
จํานวน ๑ ตู้
๗ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สมุด,ปากกา) จํานวน ๑๐๐ ชุด ๆ ละ
๑๐ บาท ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๘ จัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ําดื่ม จํานวน ๒ มื้อ จํานวน ๑๐๐
คน ๆ ละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท และค่าอาหาร
กลางวันพร้อมน้ําดื่ม จํานวน ๑๐๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาท
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๙ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(วาตภัย) รายนางถาวร กลิ่นอ่อน
๑๐ จัดซื้อแบตเตอรี่รถ 4 ประตู ทะเบียน กค 9276 พบ.
รหัสครุภัณฑ์ 001-52-0002 จํานวน 1 ลูก
๖

วงเงินที่จะจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
๖๖๐

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๑๑ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต
จํานวน 1 เครื่อง
๑๒ จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานแท่นบรรยาย (โพเดียม) ขนาด
กว้าง 60 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 100 ซม. จํานวน 1 ตัว
ๆ ละ 3,500 บาท และจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง
พร้อมสกรีนข้อความ อบต.ห้วยทรายเหนือ จํานวน 80 ตัว
ๆ ละ 250 บาท
๑๓ จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 11 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง
๑๓,๙๙๐
๑๓,๙๙๐
๒๓,๕๐๐

๒๓,๕๐๐

๓,๓๔๕

๓,๓๔๕

๑๔ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จํานวน 14 รายการ

๗,๘๐๐

๗,๘๐๐

๑๕ จัดซื้อวัดสุก่อสร้าง จํานวน 13 รายการ

๔,๘๕๕

๔,๘๕๕

๑๖ จัดซื้อวัสดุเกษตร จํานวน 3 รายการ

๘๕๐

๘๕๐

๑๗ จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๑๘ จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ อบต.ห้วยทรายเหนือ เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
พร้อมเข้าเล่มและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายข้อบัญญัติ
อบต.ห้วยทรายเหนือ งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประ
มาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมเข้าเล่ม
๑๙ จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ทะเบียน กทม
605 เพชรบุรี รหัสครุภัณฑ์ 010-53-0002 เพชรบุรี

๔๖๘

๔๖๘

๓,๙๒๐

๓,๙๒๐

๑,๖๔๐

๑,๖๔๐

วิธีจัดซื้อ/ ผู้เสนอราคาและ
ผู้ที่ได้รับการ
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
จัดจ้าง
ราคาที่เสนอ
คัดเลือกและราคา
โดยสังเขป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
.๒๕105/๒๕๖2
ตกลงราคา บ.ท่ายางโทรทัศน์ จก. บ.ท่ายางโทรทัศน์ จก. ผู้รับจ้างโดยตรง
๑๓,๙๙๐
๑๓,๙๙๐
ลงวันที่ ๒4 ก.ย. ๒๕๖2
.๒๕106/๒๕๖2
ตกลงราคา ร้านชะอําเฟอร์นิเจอร์ ร้านชะอําเฟอร์นเิ จอร์ ผู้รับจ้างโดยตรง
๒๓,๕๐๐
๒๓,๕๐๐
ลงวันที่ ๒4 ก.ย. ๒๕๖2

ตกลงราคา ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๓,๓๔๕
ตกลงราคา ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๗,๘๐๐
ตกลงราคา ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๔,๘๕๕
ตกลงราคา ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๘๕๐
ตกลงราคา ร้านทัศน์ศิลป์ อิงค์เจ็ท
๔๖๘
ตกลงราคา ร้านปัญญาพอเพียง
๓,๙๒๐

ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๓,๓๔๕
ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๗,๘๐๐
ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๔,๘๕๕
ร้านหนองเขื่อนค้าวัสดุ
๘๕๐
ร้านทัศน์ศลิ ป์ อิงค์เจ็ท
๔๖๘
ร้านปัญญาพอเพียง
๓,๙๒๐

ตกลงราคา นายสุทัต สัมฤทธิ์ผ่อง นายสุทัต สัมฤทธิ์ผ่อง
๑,๖๔๐
๑,๖๔๐

ผู้รับจ้างโดยตรง
ผู้รับจ้างโดยตรง
ผู้รับจ้างโดยตรง
ผู้รับจ้างโดยตรง
ผู้รับจ้างโดยตรง
ผู้รับจ้างโดยตรง

ผู้รับจ้างโดยตรง

.๒๕107/๒๕๖2
ลงวันที่ ๒4 ก.ย. ๒๕๖2
.๒๕10๘/๒๕๖2
ลงวันที่ ๒4 ก.ย. ๒๕๖2
.๒๕109/๒๕๖2
ลงวันที่ ๒4 ก.ย. ๒๕๖2
.๒๕110/๒๕๖2
ลงวันที่ ๒7 ก.ย. ๒๕๖2
.๒๕81/๒๕๖2
ลงวันที่ 5 ก.ย. ๒๕๖2
.๒๕82/๒๕๖2
ลงวันที่ 11 ก.ย. ๒๕๖2

.๒๕83/๒๕๖2
ลงวันที่ 11 ก.ย. ๒๕๖2

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

๒๐ จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-51-0012
,416-52-0018 และเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์
478-60-0016
๒๑ จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-49-0004,
416-50-0011,416-51-0013 จํานวน 3 เครื่อง
๒๒ จ้างเหมาขยายเขตประปา จากบ้านนายนิพล กําไลแก้ว
ถึงบ้านนายสันติ กําไลแก้ว ม.๗ บ้านไร่ดินทอง

วงเงินที่จะจัดซื้อ ราคากลาง
หรือจัดจ้าง
๑,๑๐๐
๑,๑๐๐

๙๐๐

๙๐๐

๔๘,๐๐๐

๔๘,๐๐๐

วิธีจัดซื้อ/
จัดจ้าง
ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
นก คอมพิวเตอร์
๑,๑๐๐

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
นก คอมพิวเตอร์
๑,๑๐๐

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
.๒๕84/๒๕๖2
ผู้รับจ้างโดยตรง
ลงวันที่ 12 ก.ย. ๒๕๖2

ตกลงราคา

นก คอมพิวเตอร์
นก คอมพิวเตอร์
ผู้รับจ้างโดยตรง
๙๐๐
๙๐๐
ตกลงราคา นายสมบูรณ์ ละมั่งทอง นายสมบูรณ์ ละมั่งทอง ผู้รบั จ้างโดยตรง
๔๘,๐๐๐
๔๘,๐๐๐

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

.๒๕85/๒๕๖2
ลงวันที่ 12 ก.ย. ๒๕๖2
.๒๕88/๒๕๖2
ลงวันที่ ๒0 ก.ย. ๒๕๖2

