สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ขอมูล ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลําดับที่
๑

งานจัดซื้อจัดจาง

๒

จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ศพด. ประจําภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๒
จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 12 รายการ

๓

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 11 รายการ

๔

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สายปริ้นเตอรและเมาส) จํานวน
2 รายการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ (สมุด,ปากกา) จํานวน 40 ชุด และคา
ของสมนาคุณสถานที่ศึกษาดูงาน จํานวน 3 ชิ้น ตามโครง
การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประ
สิทธิภาพของ อบต.หวยทรายเหนือ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563
จางเหมาสํารวจขอมูลและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและแมว
ในตําบลหวยทรายเหนือ ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563
จางเหมาจัดทําปายไวนิล ขนาด 1.20x3.00 ม. ตามโครง
การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประ
สิทธิภาพของ อบต.หวยทรายเหนือ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563
จางเหมาจัดทําอาหารกลางวันและน้ําดื่ม จํานวน 40 คน ๆ
ละ 60 บาท และคาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อ
ๆ ละ 25 บาท จํานวน 40 คน

๕

๖

๗

๘

วิธีจัดซื้อ/ ผูเสนอราคาและ
วงเงินที่จะจัดซื้อ
ราคากลาง
จัดจาง
ราคาที่เสนอ
หรือจัดจาง
๑๑๑,๒๙๙.๑๐ ๑๑๑,๒๙๙.๑๐ ตกลงราคา รานเพชรบุรีก็อปปเซ็นเตอร
๑๑๑,๒๙๙.๑๐
๕,๘๕๐
๕,๘๕๐ ตกลงราคา รานหนองเขื่อนคาวัสดุ
๕,๘๕๐
๑,๖๘๔
๑,๖๘๔ ตกลงราคา รานหนองเขื่อนคาวัสดุ
๑,๖๘๔
๔๗๐
๔๗๐
ตกลงราคา รานนก คอมพิวเตอร
๔๗๐
๓,๔๐๐
๓,๔๐๐ ตกลงราคา รานใจดีเครื่องเขียน
๓,๔๐๐

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
.20/๒๕๖3
รานเพชรบุรีก็อปปเซ็นเตอร ผูรับจางโดยตรง
๑๑๑,๒๙๙.๑๐
ลงวันที่ 2 ธ.ค. ๒๕๖2
.๒1/๒๕๖3
รานหนองเขื่อนคาวัสดุ ผูรับจางโดยตรง
๕,๘๕๐
ลงวันที่ 3 ธ.ค. ๒๕๖2
.22/๒๕๖3
รานหนองเขื่อนคาวัสดุ ผูรับจางโดยตรง
๑,๖๘๔
ลงวันที่ 3 ธ.ค. ๒๕๖2
.23/๒๕๖3
รานนก คอมพิวเตอร ผูรับจางโดยตรง
๔๗๐
ลงวันที่ 3 ธ.ค. ๒๕๖2
.24/๒๕๖3
รานใจดีเครื่องเขียน ผูรับจางโดยตรง
๓,๔๐๐
ลงวันที่ 4 ธ.ค. ๒๕๖2

๓,๐๔๘

๓,๐๔๘

ตกลงราคา นางสาวสุดใจ นะสีหโต นางสาวสุดใจ นะสีหโต ผูรับจางโดยตรง
๓,๐๔๘
๓,๐๔๘

.16/๒๕๖3
ลงวันที่ 2 ธ.ค. ๒๕๖2

๔๖๘

๔๖๘

ตกลงราคา รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท รานทัศนศิลป อิงคเจ็ท ผูรับจางโดยตรง
๔๖๘
๔๖๘

.17/๒๕๖3
ลงวันที่ 4 ธ.ค. ๒๕๖2

๔,๔๐๐

๔,๔๐๐

ตกลงราคา นางสาวชุบ แสงอราม นางสาวชุบ แสงอราม
๔,๔๐๐
๔,๔๐๐

.18/๒๕๖3
ลงวันที่ 4 ธ.ค. ๒๕๖2

ผูรับจางโดยตรง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ขอมูล ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3
ลําดับที่
๙
๑๐
๑๑
๑๒

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ จํานวน 4 วัน ตั้งแต
วันที่ 10-13 ธันวาคม 2562 ทะเบียน 31-3537 กทมฯ
จางเหมาจัดทําปายไวนิล ตามโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม 2563
จางเหมาเชาเตนท ตามโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม 2563
จางเหมาเชาไฟ ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม 2563

ผูที่ไดรับการ
วงเงินที่จะจัดซื้อ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/ ผูเสนอราคาและ
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
จัดจาง
ราคาที่เสนอ
คัดเลือกและราคา
หรือจัดจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
.19/๒๕๖3
๖๘,๐๐๐
๖๘,๐๐๐ ตกลงราคา นางสุพาณี ใยมา
นางสุพาณี ใยมา
ผูรับจางโดยตรง
๖๘,๐๐๐
๖๘,๐๐๐
ลงวันที่ 4 ธ.ค. ๒๕๖2
.20/๒๕๖3
๑,๒๘๗
๑,๒๘๗ ตกลงราคา รานทัศนศิลปอิงคเจ็ท รานทัศนศลิ ปอิงคเจ็ท ผูรับจางโดยตรง
๑,๒๘๗
๑,๒๘๗
ลงวันที่ 25 ธ.ค. ๒๕๖2
.21/๒๕๖3
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐ ตกลงราคา นายวิโรจน ทองกลึง นายวิโรจน ทองกลึง ผูรับจางโดยตรง
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
ลงวันที่ 25 ธ.ค. ๒๕๖2
.22/๒๕๖3
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐ ตกลงราคา นายสมคิด คลังเมือง นายสมคิด คลังเมือง ผูรับจางโดยตรง
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐
ลงวันที่ 25 ธ.ค. ๒๕๖2

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

