สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ขอมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วิธีจัดซื้อ/ ผูเสนอราคาและ
ผูที่ไดรับการ
วงเงินที่จะจัดซื้อ
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
ราคากลาง
จัดจาง
ราคาที่เสนอ
คัดเลือกและราคา
หรือจัดจาง
๑ จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุก 6 ลอ ทะเบียน 40-0141 พบ.
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
ตกลงราคา รานวิทยาไดนาโม-แอร รานวิทยาไดนาโม-แอร
รหัสครุภัณฑ 003-59-0002 จํานวน 2 ลูก
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๒ จัดซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 10 รายการ
๗,๘๑๐
๗,๘๑๐
ตกลงราคา รานหนองเขื่อนคาวัสดุ รานหนองเขื่อนคาวัสดุ
๗,๘๑๐
๗,๘๑๐
๓ จัดซื้อวัสดุประปา จํานวน 33 รายการ
๑๐,๘๒๗
๑๐,๘๒๗ ตกลงราคา รานหนองเขื่อนคาวัสดุ รานหนองเขื่อนคาวัสดุ
๑๐,๘๒๗
๑๐,๘๒๗
๔ จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
๒๑,๙๐๐
๒๑,๙๐๐ ตกลงราคา
รานไอที สไตล
รานไอที สไตล
จํานวน 1 เครื่อง
๒๑,๙๐๐
๒๑,๙๐๐
๕ จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน ขนาด 150x80x75
๕,๕๐๐
๕,๕๐๐
ตกลงราคา รานชะอําเฟอรนิเจอร รานชะอําเฟอรนิเจอร
ซม. จํานวน 1 ตัว
๕,๕๐๐
๕,๕๐๐
๖ จัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง (สายสงน้ําดับเพลิง และหัว
๕๐,๔๐๐
๕๐,๔๐๐ ตกลงราคา รานเพชรบุรีไบโอเทรดดิ้ง รานเพชรบุรีไบโอเทรดดิ้ง
ฉีดดามปน) จํานวน ๒ รายการ
๕๐,๔๐๐
๕๐,๔๐๐
๗ จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใชในกองคลัง จํานวน ๑๕ รายการ
๙,๕๘๕
๙,๕๘๕
ตกลงราคา รานใจดีเครื่องเขียน รานใจดีเครื่องเขียน
๙,๕๘๕
๙,๕๘๕
๘ จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว ชั้นคว่ําภาชนะ ขนาด 80x
๑,๗๐๐
๑,๗๐๐
ตกลงราคา รานชะอําเฟอรนิเจอร รานชะอําเฟอรนิเจอร
100 ซม. จํานวน ๒ อัน ๆ ละ 850 บาท
๑,๗๐๐
๑,๗๐๐
๙ จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร (ทอกนหอยสําหรับเพิ่มปริมาณ
๒,๒๐๐
๒,๒๐๐
ตกลงราคา รานหนองเขื่อนคาวัสดุ รานหนองเขื่อนคาวัสดุ
การไหลของน้ํา ๑,๐๐๐ ลิตร/นาที ขนาด 5 แรงมาและ
๒,๒๐๐
๒,๒๐๐
สามารถสงน้ําสูงแนวดิ่ง 30 เมตร และแนวพื้นราบ 200 ม.
๑๐ จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 23 รายการ
๑๕,๒๔๔
๑๕,๒๔๔ ตกลงราคา รานใจดีเครื่องเขียน รานใจดีเครื่องเขียน
๑๕,๒๔๔
๑๕,๒๔๔
๑๑ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใชในสํานักงานปลัดและศูนยพัฒนา
๑๒,๗๙๕
๑๒,๗๙๕ ตกลงราคา รานใจดีเครื่องเขียน รานใจดีเครื่องเขียน
เด็กเล็กตําบลหวยทรายเหนือ จํานวน 4 รายการ
๑๒,๗๙๕
๑๒,๗๙๕

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
.๓๓/๒๕๖๓
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๓
.๓๔/๒๕๖๓
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๓
.๓๕/๒๕๖๓
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๓
.๓๖/๒๕๖๓
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓
.๓๗/๒๕๖๓
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓
.๒๓๘/๒๕๖๓
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓
.๒๓๙/๒๕๖๓
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓
.๒๔๐/๒๕๖๓
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓
.๒๔๑/๒๕๖๓
ผูรับจางโดยตรง
ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓
ผูรับจางโดยตรง
ผูรับจางโดยตรง

.๒๔๒/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓
.๒๔๓/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

๑๒ จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (รถบรรทุกเครื่องสูบน้ําระยะไกล,
เครื่องสูบน้ําระยะไกล,รถบรรทุกขนาดเล็ก)ตามโครงการ
แกไขปญหาภัยแลง ม.3 บานทุงเคล็ด
๑๓ จางเหมาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ซอมบํารุงรถสวนกลาง
ยี่หอมาสดา ทะเบียน บธ 6543 พบ. หมายเลขครุภัณฑ
001-52-0003 รายละเอียดการซอม จํานวน 6 รายการ
๑๔ จางเหมาเชาเต็นท ตามโครงการแกไขปญหาภัยแลง ม.3
บานทุงเคล็ด
๑๕ จางเหมาเปลี่ยนมอเตอรคอยรอน ครุภัณฑหมายเลข 42054-0020 จํานวน 1 เครื่อง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ขอมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วิธีจัดซื้อ/ ผูเสนอราคาและ
ผูที่ไดรับการ
วงเงินที่จะจัดซื้อ
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคากลาง
จัดจาง
ราคาที่เสนอ
คัดเลือกและราคา
หรือจัดจาง
โดยสังเขป
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
.๔๔/๒๕๖๓
๑๓,๘๑๖.๐๔ ๑๓,๘๑๖.๐๔ ตกลงราคา หจก.ยุทธนาปโตเลียม หจก.ยุทธนาปโตเลียม ผูรับจางโดยตรง
๑๓,๘๑๖.๐๔
๑๓,๘๑๖.๐๔
ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓
๗,๓๔๐

๗,๓๔๐

๕๐๐

๕๐๐

๒,๕๐๐

๒,๕๐๐

ผูรับจางโดยตรง

.๒๖/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๓

ตกลงราคา นายวิโรจน ทองกลึง นายวิโรจน ทองกลึง ผูรับจางโดยตรง
๕๐๐
๕๐๐
ตกลงราคา นายสําราญ ไทยสุวรรณ นายสําราญ ไทยสุวรรณ ผูรบั จางโดยตรง
๒,๕๐๐
๒,๕๐๐

.๒๗/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓
.๒๘/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓

ตกลงราคา รานอูโมงหนองตะเภา รานอูโมงหนองตะเภา
๗,๓๔๐
๗,๓๔๐

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

