สำเนำคู่ฉบับ

ที่ พบ ๗๗๒๐๒/

ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน
อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การดาเนินการตาม พรบ . ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เรียน

นายอาเภอเมืองเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ว่าการอาเภอเมืองเพชรบุรี ที่ มท. ๐๘๕๓.๖/๔๖๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาแนบ สขร.๑

จานวน ๑

ชุด

พร้อมนี้องค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน ได้ส่งสาเนา สขร.๑ ( สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างสาหรับข้อมูล เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวานได้รายงานทุกเดือน
มาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สิบเอก
( วัลลภ แจ่มจารัส)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน

กองคลัง
โทร. ๐๓๒-๔๙๓-๑๔๙

.................................ปลัด อบต.
...................................หัวหน้าส่วน
...................................ตรวจ
....................................ร่ าง/พิมพ์

ที่ พบ ๗๗๒๐๒/

ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน
อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การดาเนินการตาม พรบ . ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เรียน

นายอาเภอเมืองเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือที่ว่าการอาเภอเมืองเพชรบุรี ที่ มท. ๐๘๕๓.๖/๔๖๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาแนบ สขร.๑

จานวน ๑

ชุด

พร้อมนี้องค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน ได้ส่งสาเนา สขร.๑ ( สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างสาหรับข้อมูล เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวานได้รายงานทุกเดือน
มาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สิบเอก
( วัลลภ แจ่มจารัส)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน

กองคลัง
โทร. ๐๓๒-๔๙๓-๑๔๙

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
๑ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จานวน 77 ฉบับ

วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )
580 บาท

วิธีซื้อ / จ้าง
ตกลงราคา

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ
นายสุนทร ตาละลักษณ์

๒

จัดจ้างผู้นาและสอนออกกาลังกาย

๓,๖๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางเนตรนภา เกตุมั่งมี

๓

จ้างเหมาประกอบอาหารสาหรับ
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมชมรม
ผู้สูงอายุ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)พาสเจอร์ไรส์รส
จืด ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี/ถุง

๘,๓๐๐ บาท

ตกลงราคา

นางกุหลาบ แก้วโกสุม

15,870 บาท

ตกลงราคา

3,420 บาท

ตกลงราคา

๔
๕

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)

แบบ สขร.๑
( ปรับปรุง)(ใหม่ )

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา
นายสุนทร ตาละลักษณ์
ราคา 580 บาท
นางเนตรนภา เกตุมั่งมี
ราคา ๓,๖๐๐ บาท
นางกุหลาบ แก้วโกสุม
ราคา ๘,๓๐๐ บาท

สหกรณ์โคนมชะอา - ห้วย สหกรณ์โคนมชะอา - ห้วย
ทรายจากัด
ทรายจากัด
ราคา 15,870 บาท
ร้านเบส เทคโนโลยี
ร้านเบส เทคโนโลยี
เซอร์วิส
เซอร์วิส
ราคา 3,420 บาท

(ลงชื่อ)….....................................................ผู้รายงาน
(นางสาวช่อผกา พูลสวน)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
๖ จัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (กองคลัง)

วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )
3,518 บาท

วิธีซื้อ / จ้าง
ตกลงราคา

แบบ สขร.๑
( ปรับปรุง)(ใหม่ )

ผู้เสนอราคาและราคาที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เสนอ
ราคา
บริษัท เอส แอล พี เพชรบุรี บริษัท เอส แอล พี เพชรบุรี
จากัด
จากัด ราคา 3,518 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

๗

จัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (กองการศึกษา)

814 บาท

ตกลงราคา

บริษัท เอส แอล พี เพชรบุรี บริษัท เอส แอล พี เพชรบุรี
จากัด
จากัด ราคา 814 บาท

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

๘

จัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (กองช่าง)

2,615 บาท

ตกลงราคา

บริษัท เอส แอล พี เพชรบุรี บริษัท เอส แอล พี เพชรบุรี
จากัด
จากัด ราคา 2,615 บาท

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

๙

จัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุข)

709 บาท

ตกลงราคา

บริษัท เอส แอล พี เพชรบุรี บริษัท เอส แอล พี เพชรบุรี
จากัด
จากัด ราคา 709 บาท

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

10

จัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน (สานักปลัด)

4,540 บาท

ตกลงราคา

บริษัท เอส แอล พี เพชรบุรี บริษัท เอส แอล พี เพชรบุรี
จากัด
จากัด ราคา 4,540 บาท

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

(ลงชื่อ)........................................................ผู้รายงาน
(นางสาวช่อผกา พูลสวน)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
๑๑ จัดจ้างซ่อมบารุงรถขยะมูลฝอย
หมายเลขทะเบียน 81-5306
เพชรบุรี
๑๒ จ้างเหมาซ่อมบารุงรถตู้สี่ตอน หมายเลข
ทะเบียน นก – 2922 เพชรบุรี
๑๓
14

จ้างเหมาซ่อมบารุง (ขยะมูลฝอย)
หมายเลขทะเบียน 81 – 2348
เพชรบุรี
จัดจ้างซ่อมบารุงรถขยะมูลฝอย
หมายเลขทะเบียน 81-5306
เพชรบุรี

วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )
1,359.97 บาท

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ
บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์
จากัด

ตกลงราคา

4,456.55 บาท

ตกลงราคา

บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี
จากัด

3,092.30 บาท

ตกลงราคา

อู่ ส.ช่างยนต์

4,344.20 บาท

ตกลงราคา

อู่ ส.ช่างยนต์

(ลงชื่อ)........................................................ผู้รายงาน
(นางสาวช่อผกา พูลสวน)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบ สขร.๑
( ปรับปรุง)(ใหม่ )

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา
บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์
จากัด
ราคา 1,359.97 บาท
บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี
จากัด
ราคา 4,456.55 บาท
อู่ ส.ช่างยนต์
ราคา 3,092.30 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

อู่ ส.ช่างยนต์
ราคา 4,344.20 บาท

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ลาดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที่
๑๔ จ้างเหมาซ่อมบารุงรถยนต์ยี่ห้อ
หมายเลขทะเบียน กค 5968
เพชรบุรี
๑๕ จ้างเหมาซ่อม (ขยะมูลฝอย หมายเลข
ทะเบียน 81 – 2348 เพชรบุรี
16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าถนนสาย
หลัก หมู่ที่ 3 บ้านใหม่

วงเงินงบประมาณ
( ราคากลาง )
582.08 บาท

วิธีซื้อ / จ้าง
ตกลงราคา

5,950 บาท

ตกลงราคา

723,260 บาท

สอบราคา

แบบ สขร.๑
( ปรับปรุง)(ใหม่ )

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ
บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี
จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา
บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี
จากัดราคา 582.08 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

ส. ไดนาโม

ส. ไดนาโม
ราคา 5,950 บาท

ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
ราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

๑. ห้างหุ้นส่วนจากัด ฉัตรพร ๑. ห้างหุ้นส่วนจากัด ฉัตรพร
ก่อสร้าง 1999
ก่อสร้าง 1999
ราคาที่เสนอ 721,000 บาท ราคาทีเ่ สนอ 721,000 บาท
๒.ห้างหุ้นส่วนจากัด ปิยะวันชัย
ราคาที่เสนอ 723,260 บาท

(ลงชื่อ)........................................................ผู้รายงาน
(นางสาวช่อผกา พูลสวน)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

