หน ้าที 1 จาก 5

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน สิงหาคม 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8

งานจัดซื้อ / จัดจาง

จางเหมาอยูเวรยามสถานที่องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําพี้
จางเหมาทําความสะอาดสถานที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลน้ําพี้
จางเหมาคนงานทั่วไป ขององคการบริหาร
สวนตําบลน้ําพี้
จางเหมาคนทําความสะอาดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปาไมเนินสะอาด
จางเหมาทําสวนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็ก
น้ําพี้
จางเหมาทําสวนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็ก
น้ําพี้
จางเหมาทําสวนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็ก
น้ําพี้
จางเหมาทําสวนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็ก
น้ําพี้

9

จางเหมาคนทําความสะอาดบริเวณที่พิพิธภัณฑ

10

พื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
จางเหมาดูแลตูบริจาคที่พิพิธภัณฑพื้นบาน
บอเหล็กน้ําพี้

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

23,600.00 5,900บาท/เดือน ตกลงราคา นายระเดน เที่ยงอบ
เสนอราคา 5,900 บาท
28,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นางสาวเอมอร สีนวนดํา
เสนอราคา 7,000 บาท
28,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา น.ส.วรรศิกา อินทะเรืองรุง
เสนอราคา 7,000 บาท
28,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นางจวง มาบุญ
เสนอราคา 7,000 บาท
32,000.00 8,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายววรวุฒิ มาบุญ
เสนอราคา 8,000 บาท
27,200.00 6,800บาท/เดือน ตกลงราคา นายวิชาญ ปอมศรี
เสนอราคา 6,800 บาท
28,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายยนต นินดี
เสนอราคา 7,000 บาท
28,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายสุบิน สีนวนดํา
เสนอราคา 7,000 บาท
28,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา น.ส.สุภัทชญา มาบุญ
เสนอราคา 7,000 บาท
28,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายวิชญภาส จันทรทับทอง
เสนอราคา 7,000 บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นายระเดน เที่ยงอบ
ราคาที่ตกลงจาง 5,900 บาท/เดือน
นางสาวเอมอร สีนวนดํา
ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน
น.ส.วรรศิกา อินทะเรืองรุง
ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน
นางจวง มาบุญ
ราคาที่ตกลงจาง7,000 บาท/เดือน
นายววรวุฒิ มาบุญ
ราคาที่ตกลงจาง 8,000 บาท/เดือน
นายวิชาญ ปอมศรี
ราคาที่ตกลงจาง 6,800 บาท/เดือน
นายยนต นินดี
ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน
นายสุบิน สีนวนดํา
ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน
น.ส.สุภัทชญา มาบุญ
ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน
นายวิชญภาส จันทรทับทอง
ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
083/2559
31-พ.ค.-59
084/2559
31-พ.ค.-59
085/2559
31-พ.ค.-59
087/2559
31-พ.ค.-59
086/2559
31-พ.ค.-59
088/2559
31-พ.ค.-59
089/2559
31-พ.ค.-59
090/2559
31-พ.ค.-59
091/2559
31-พ.ค.-59
092/2559
31-พ.ค.-59

หน ้าที 2 จาก 5

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน สิงหาคม 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ลําดับที่

11

งานจัดซื้อ / จัดจาง

จางเหมาอยูเวรยามดูแลทรัพยสินในตอนกลาง

13

คืนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
จางเหมาทําความสะอาดหองน้ําที่พิพิธภัณฑ
พื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
จางเหมาดูแลตลาดนัด

15

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

16

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

17

จัดซื้อน้ําดื่ม ขนาด 20 ลิตร

18

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2559

19

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ

20

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ

21

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 3 รายการ
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(แกสหุงตม)

12

22

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

23,600.00 5,900บาท/เดือน ตกลงราคา นายธนโชติ มาบุญ
เสนอราคา 5,900 บาท
28,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นางลําเพย แสงเงาเสือ
เสนอราคา 7,000 บาท
24,000.00 6,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายดึก จันทะ
เสนอราคา 6,000 บาท
30,000.00
3,302.50 ตกลงราคา สหกรณการเกษตรทองแสนขัน
เสนอราคา 3,302.50 บาท
50,000.00
12,006.20 ตกลงราคา รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
เสนอราคา 12,006.20 บาท
5,000.00
1,428.00 ตกลงราคา นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช
เสนอราคา 1,428 บาท
399,858.84
72,340.52 กรณีพิเศษ บริษัท เชียงใหม เฟรชมิลค จํากัด
เสนอราคา 72,340.52บาท
7,600.00
7,600.00 ตกลงราคา รานพีเอสเซอรวิส
เสนอราคา 7,600 บาท
3,050.00
3,050.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 3,050 บาท
3,420.00
3,420.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 3,420 บาท
400.00
400.00 ตกลงราคา รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
เสนอราคา 400 บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นายธนโชติ มาบุญ
ราคาที่ตกลงจาง 5,900 บาท/เดือน
นางลําเพย แสงเงาเสือ
ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน
นายดึก จันทะ
ราคาที่ตกลงจาง 6,000 บาท/เดือน
สหกรณการเกษตรทองแสนขัน
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,302.50 บาท/เดือน
รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
ราคาที่ตกลงซื้อ 12,006.20 บาท/เดือน
นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,428 บาท/เดือน
บริษัท เชียงใหม เฟรชมิลค จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ 72,340.52บาท/เดือน
รานพีเอสเซอรวิส
ราคาที่ตกลงซื้อ 7,600 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,050 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,420 บาท
รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
ราคาที่ตกลงซื้อ 400 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
093/2559
31-พ.ค.-59
094/2559
31-พ.ค.-59
095/2559
31-พ.ค.-59
162/59
1-ส.ค.-59
161/59
1-ส.ค.-59
145/2559
1-มิ.ย.-59
006/2559
16-พ.ค.-59
163/2559
4-ส.ค.-59
164/2559
4-ส.ค.-59
165/2559
4-ส.ค.-59
166/2559
4-ก.ค.-59

หน ้าที 3 จาก 5

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน สิงหาคม 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจาง

23

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 8 รายการ

24

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ

25

จัดซื้อวัสดุสํานักงานตามโครงการวันเฉลิมพระชน-

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

1,390.00
320.00
5,950.00

มพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตรพระบรมราชินีนาถ

26

จัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามโครงการวันเฉลิมพระชน-

1,340.00

มพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตรพระบรมราชินีนาถ

27
28

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว สาธารณสุข
จํานวน 2 รายการ
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ

1,520.00
11,730.00

29

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 8 รายการ

1,303.00

30

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ

2,000.00

31

จัดซื้อวัสดุกอสรางซอมแซมปรับสภาพแวดลอม

20,000.00

บานคนพิการ
32

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็ก)

5,100.00

จํานวน 3 รายการ
33

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็ก)

480.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

1,390.00 ตกลงราคา พรพระแสงวัสดุกอสราง
เสนอราคา 1,390 บาท
320.00 ตกลงราคา พรพระแสงวัสดุกอสราง
เสนอราคา 320 บาท
5,950.00 ตกลงราคา รานสยาม
เสนอราคา 5,950 บาท
1,340.00 ตกลงราคา นายปรีชา มาดี
เสนอราคา 1,340 บาท
1,520.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 1,520 บาท
11,730.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 11,730 บาท
1,303.00 ตกลงราคา พรพระแสงวัสดุกอสราง
เสนอราคา 1,303 บาท
2,000.00 ตกลงราคา นายปรีชา มาดี
เสนอราคา 2,000 บาท
20,000.00 ตกลงราคา พรพระแสงวัสดุกอสราง
เสนอราคา 20,000 บาท
5,100.00 ตกลงราคา รานจตุภรณสังฆภัณฑ
เสนอราคา 5,100 บาท
480.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

พรพระแสงวัสดุกอสราง
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,390 บาท
พรพระแสงวัสดุกอสราง
ราคาที่ตกลงซื้อ 320 บาท
รานสยาม
ราคาที่ตกลงซื้อ 5,950 บาท
นายปรีชา มาดี
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,340 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,520 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 11,730 บาท
พรพระแสงวัสดุกอสราง
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,3030 บาท
นายปรีชา มาดี
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,000 บาท
พรพระแสงวัสดุกอสราง
ราคาที่ตกลงซื้อ 20,000 บาท
รานจตุภรณสังฆภัณฑ
ราคาที่ตกลงซื้อ 5,100 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
167/2559
8-ส.ค.-59
168/2559
8-ส.ค.-59
169/2559
10-ส.ค.-59
170/2559
10-ส.ค.-59
171/2559
15-ส.ค.-59
172/2559
15-ส.ค.-59
173/2599
15-ส.ค.-59
174/2559
15-ส.ค.-59
175/2559
16-ส.ค.-59
176/2559
16-ส.ค.-59
177/2559

หน ้าที 4 จาก 5

จํานวน 1 รายการ

เสนอราคา 480 บาท

ราคาที่ตกลงซื้อ 480 บาท

16-ส.ค.-59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน สิงหาคม 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ลําดับที่

34

งานจัดซื้อ / จัดจาง

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้)

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

8,190.00

จํานวน 13 รายการ
35

จัดซื้อวัสดุขนมไทยตามโครงการสงเสริมอาชีพ

5,530.00

ใหกับประชาชน
36

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนสง จํานวน 1 รายการ

37

จัดซื้อน้ําดื่ม และน้ําแข็ง ตามโครงการ อบต.น้ําพี้

7,600.00
645.00

พบประชาชนรวมกับอําเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
38

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ

39

จัดซื้อวัสดุกอสรางโครงการหลังคาน้ําทองแสนขัน

3,790.00
33,884.00

บานหวยปลาดุก
40

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (กองคลัง)

13,900.00

41

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 17 รายการ

7,461.00

42

จางเหมาประกอบอาหารสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/59

1,625.00

วันที่ 5 สิงหาคม 2559
43

จางเหมาประกอบอาหารสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/59

วันที่ 12 สิงหาคม 2559

1,625.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

8,190.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 8,190 บาท
5,530.00 ตกลงราคา นางจําเรียง ไกลคํา
เสนอราคา 5,530 บาท
7,600.00 ตกลงราคา รานพัฒนายนต
เสนอราคา 7,600 บาท
645.00 ตกลงราคา นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช
เสนอราคา 645 บาท
3,790.00 ตกลงราคา พรพระแสงวัสดุกอสราง
เสนอราคา 3,790 บาท
33,884.00 ตกลงราคา พรพระแสงวัสดุกอสราง
เสนอราคา 33,884 บาท
13,900.00 ตกลงราคา หจก.อุตรดิตถศรีฟาเฟอรนิเตอร
เสนอราคา 13,900 บาท
7,461.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 7,461 บาท
1,625.00 ตกลงราคา นางสาวสุนทรา แกวศิริ
เสนอราคา 1,625 บาท
1,625.00 ตกลงราคา นางสาวสุนทรา แกวศิริ
เสนอราคา 1,625 บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 8,190 บาท
นางจําเรียง ไกลคํา
ราคาที่ตกลงซื้อ 5,530 บาท
รานพัฒนายนต
ราคาที่ตกลงซื้อ 7,600 บาท
นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช
ราคาที่ตกลงซื้อ 645 บาท
พรพระแสงวัสดุกอสราง
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,790 บาท
พรพระแสงวัสดุกอสราง
ราคาที่ตกลงซื้อ 33,884 บาท
หจก.อุตรดิตถศรีฟาเฟอรนิเตอร
ราคาที่ตกลงซื้อ 13,900บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงจาง 7,461 บาท
นางสาวสุนทรา แกวศิริ
ราคาที่ตกลงจาง 1,625 บาท
นางสาวสุนทรา แกวศิริ
ราคาที่ตกลงจาง 1,625 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
178/2559
19-ส.ค.-59
179/2559
19-ส.ค.-59
181/2559
23-ส.ค.-59
182/2559
15-ส.ค.-59
183/2559
26-ส.ค.-59
184/2559
29-ส.ค.-59
185/2559
29-ส.ค.-59
186/2559
30-ส.ค.-59
187/2559
4-ส.ค.-59
188/2559
5-ส.ค.-59

หน ้าที 5 จาก 5

44

จางเหมาจัดทําปายไวนิลตามโครงการวันเฉลิม

1,900.00

1,900.00 ตกลงราคา

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาสิริกิต

รานแสนขันการพิมพ และอิเล็คทรอนิกส

เสนอราคา 1,900 บาท

รานแสนขันการพิมพ และอิเล็คทรอนิกส
ราคาที่ตกลงจาง 1,900 บาท

189/2559
10-ส.ค.-59

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน สิงหาคม 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
ลําดับที่

45

งานจัดซื้อ / จัดจาง

จางเหมาเครื่องขยายเสียงตามโครงการวันเฉลิม

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

2,500.00

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต
46

จางเหมาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร

1,400.00

จํานวน 4 เครื่อง
47

จางเหมาประกอบอาหารพรอมอาหารวาง และเครื่องดื่ม

4,800.00

สําหรับผูเขารวมโครงการตามโครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน

48

จางเหมาจัดทําปายไวนิลตามโครงการหลังคาน้ําทองแสนขัน

900.00

บานหวยปลาดุก
49

โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา อบต.น้ําพี้ 2 จุด

86,000.00

50

โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ํา อบต.น้ําพี้

20,500.00

51

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง)

44,170.00

52

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (สํานักปลัด)

28,880.00

53

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (สาธารณสุข)

25,280.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

2,500.00 ตกลงราคา นายกิตติ เชื้อนพคุณ
นายกิตติ เชื้อนพคุณ
เสนอราคา 2,500 บาท
ราคาที่ตกลงจาง 2,500 บาท
1,400.00 ตกลงราคา นายสัจจา ชุมเย็น
นายสัจจา ชุมเย็น
เสนอราคา 1,400 บาท
ราคาที่ตกลงจาง 1,400 บาท
4,800.00 ตกลงราคา นางจําเรียง ไกลคํา
นางจําเรียง ไกลคํา
เสนอราคา 4,800 บาท
ราคาที่ตกลงจาง 4,800 บาท
ส นการพิมพ และอิเล็คทรอนิกส
900.00 ตกลงราคา รานแสนขันการพิมพ และอิเล็คทรอนิรากนแสนขั
เสนอราคา 900 บาท
ราคาที่ตกลงจาง 900 บาท
86,000.00 ตกลงราคา นางสอิ้ง รื่นวงสา
นางสอิ้ง รื่นวงสา
เสนอราคา 86,000 บาท
ราคาที่ตกลงจาง 86,000 บาท
20,500.00 ตกลงราคา นางสอิ้ง รื่นวงสา
นางสอิ้ง รื่นวงสา
เสนอราคา 20,500 บาท
ราคาที่ตกลงจาง 20,500 บาท
44,170.00 ตกลงราคา บ.ชัยเจริญคอมพิวเตอร
บ.ชัยเจริญคอมพิวเตอร
เสนอราคา 44,170 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 44,170 บาท
28,880.00 ตกลงราคา บ.ชัยเจริญคอมพิวเตอร
บ.ชัยเจริญคอมพิวเตอร
เสนอราคา 28,880 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 28,880 บาท
25,280.00 ตกลงราคา บ.ชัยเจริญคอมพิวเตอร
บ.ชัยเจริญคอมพิวเตอร
เสนอราคา 25,280 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 25,280 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
190/2559
10-ส.ค.-59
191/2559
17-ส.ค.-59
192/2559
19-ส.ค.-59
193/2559
29-ส.ค.-59
26/2559
8-ส.ค.-59
27/2559
25-ส.ค.-59
001/2559
29-ส.ค.-59
002/2559
29-ส.ค.-59
003/2559
29-ส.ค.-59

