หน ้าที 1 จาก 6

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน กันยายน 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 กันยายน 2559
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

งานจัดซื้อ / จัดจาง

จางเหมาอยูเวรยามสถานที่องคการบริหารสวน

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

พื้นบานบอเหล็กน้ําพี้

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

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

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
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

หน ้าที 2 จาก 6

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน กันยายน 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 กันยายน 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจาง

10

จางเหมาดูแลตูบริจาคที่พิพิธภัณฑพื้นบาน
บอเหล็กน้ําพี้

11

จางเหมาอยูเวรยามดูแลทรัพยสินในตอนกลาง

13

คืนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
จางเหมาทําความสะอาดหองน้ําที่พิพิธภัณฑ
พื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
จางเหมาดูแลตลาดนัด

15

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

16

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

17

จัดซื้อน้ําดื่ม ขนาด 20 ลิตร

18

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2559

19

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ

12

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

28,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายวิชญภาส จันทรทับทอง
เสนอราคา 7,000 บาท
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
18,874.00 ตกลงราคา สหกรณการเกษตรทองแสนขัน
เสนอราคา 18,874.- บาท
50,000.00
8,581.70 ตกลงราคา รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
เสนอราคา 12,006.20 บาท
5,000.00
948.00 ตกลงราคา นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช
เสนอราคา 948 บาท
399,858.84
74,117.12 กรณีพิเศษ บริษัท เชียงใหม เฟรชมิลค จํากัด
เสนอราคา 74,117.12บาท
5,300.00
5,300.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 5,300 บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นายวิชญภาส จันทรทับทอง
ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน
นายธนโชติ มาบุญ
ราคาที่ตกลงจาง 5,900 บาท/เดือน
นางลําเพย แสงเงาเสือ
ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน
นายดึก จันทะ
ราคาที่ตกลงจาง 6,000 บาท/เดือน
สหกรณการเกษตรทองแสนขัน
ราคาที่ตกลงซื้อ 18,874.- บาท/เดือน
รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
ราคาที่ตกลงซื้อ 12,006.20 บาท/เดือน
นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช
ราคาที่ตกลงซื้อ 948 บาท/เดือน
บริษัท เชียงใหม เฟรชมิลค จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ 74,117.12บาท/เดือน
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 5,300 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
092/2559
31-พ.ค.-59
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
187/2559
5 ก.ย. 59

หน ้าที 3 จาก 6

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน กันยายน 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 กันยายน 2559
ลําดับที่

20

งานจัดซื้อ / จัดจาง

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

22

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
โครงการหลังคาน้ําทองแสนขันบานหวยปลาดุก
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(แกสหุงตม)
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ

23

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ

6,450.00

24

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ

1,140.00

25

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3 รายการ

3,438.00

26

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ

5,710.00

27

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว สาธารณสุข
จํานวน 2 รายการ
จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว (ที่นอนยางพารา)

1,520.00

21

28

43,470.00
400.00
3,187.00

4,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

11,240.00 ตกลงราคา รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
เสนอราคา 11,240 บาท
400.00 ตกลงราคา รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
เสนอราคา 400 บาท
3,187.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 3,187 บาท
6,450.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 6,450 บาท
1,140.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 1,140 บาท
3,438.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 3,438 บาท
5,710.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 5,710 บาท
1,520.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 1,520 บาท
4,000.00 ตกลงราคา หจก.อุตรดิตถศรีฟาเฟอรนิเจอร
เสนอราคา 4,000 บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
ราคาที่ตกลงซื้อ 11,240 บาท
รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
ราคาที่ตกลงซื้อ 400 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,187 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 6,450 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,140 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,438 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 5,710 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,520 บาท
หจก.อุตรดิตถศรีฟาเฟอรนิเจอร
ราคาที่ตกลงซื้อ 4,000 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
189/2559
9 ก.ย. 59
190/2559
15 ก.ย. 59
191/2559
20 ก.ย.59
192/2559
21 ก.ย.59
193/2559
21 ก.ย.59
194/2559
22 ก.ย.59
193/2559
22 ก.ย.59
194/2559
22 ก.ย.59
195/2559
23 ก.ย.59

หน ้าที 4 จาก 6

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน กันยายน 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 กันยายน 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจาง

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

29

จัดซื้อครุภัณฑงานงานบานงานครัว
(ชั้นวางของแบบ 3 ชั้น)

960.00

30

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 1 รายการ

2,680.00

31

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ

5,510.00

32

จางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลม

1,845.00

(ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้)
33

จางเหมาประกอบอาหารประชุมสภา สมัยวิสามัย

34

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

1,625.00
22,780.00

โครงการปองกันโรคไขเลือดออก
35

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

3,949.00

โครงการปองกันโรคไขเลือดออก
36

จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว

62,640.00

(ผามานปรับแสงพรอมติดตั้ง)
37

โครงการกอสรางถนน คสล.สายนายประหยัด-

บานนายสมนึก หมูที่ 8

96,500.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

960.00 ตกลงราคา หจก.อุตรดิตถศรีฟาเฟอรนิเจอร
เสนอราคา 960 บาท
2,680.00 ตกลงราคา รานอูเฮงหลี
เสนอราคา 2,680 บาท
5,510.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 5,510บาท
1,845.00 ตกลงราคา รานพี.เอส.เซอรวิส
เสนอราคา 1,845 บาท
1,625.00 ตกลงราคา นายภัทรกฤษณ แกวอาณา
เสนอราคา 1,625 บาท
22,780.00 ตกลงราคา รานเพ็ชรร่ํารวยออโตเซอรวิส
เสนอราคา 22,780 บาท
3,949.00 ตกลงราคา รานเพ็ชรร่ํารวยออโตเซอรวิส
เสนอราคา 3,949 บาท
62,640.00 ตกลงราคา มนัญญาผามาน
เสนอราคา 62,640 บาท
96,500.00 ตกลงราคา นางสอิ้ง รื่นวงสา
เสนอราคา 96,500 บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หจก.อุตรดิตถศรีฟาเฟอรนิเจอร
ราคาที่ตกลงซื้อ 960 บาท
รานอูเฮงหลี
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,680 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 5,510 บาท
รานพี.เอส.เซอรวิส
ราคาที่ตกลงจาง 1,845 บาท
นายภัทรกฤษณ แกวอาณา
ราคาที่ตกลงจาง 1,625 บาท
รานเพ็ชรร่ํารวยออโตเซอรวิส
ราคาที่ตกลงซื้อ 22,780 บาท
รานเพ็ชรร่ํารวยออโตเซอรวิส
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,949 บาท
มนัญญาผามาน
ราคาที่ตกลงซื้อ 62,640 บาท
นางสอิ้ง รื่นวงสา
ราคาที่ตกลงจาง 96,500 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
196/2599
23 ก.ย.59
197/2559
27 ก.ย.59
198/2559
28 ก.ย.59
108/2559
21 ก.ย.59
109/2559
22 ก.ย.59
011/2559
9 ก.ย.59
012/2559
22 ก.ย.59
008/2559
26 ก.ย.59
28/2559
1 ก.ย.59

หน ้าที 5 จาก 6

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน กันยายน 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 กันยายน 2559
ลําดับที่

38

งานจัดซื้อ / จัดจาง

โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานปาลวน-สายหลัง

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

325,000.00

โรงเรียน หมูที่ 1
39

โครงการปรับปรุงศาลเจาพอบอเหล็กน้ําพี้

63,000.00

40

โครงการกอสรางหองน้ํา ศพด.

285,000.00

41

โครงการกอสรางหองน้ําสําหรับผูพิการ อบต.น้ําพี้

205,000.00

42

โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้

181,000.00

43

โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนายบัว คําวัย-

192,000.00

บานนายมืน สุขโข หมูที่ 4
และสายบานนายแมว-บานนางบุญรอด หมูที่ 9
44

โครงการกอสรางทางลาดสําหรับผูพิการ อบต.น้ําพี้

51,500.00

45

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน

180,000.00

บานนายสามารถ หมูที่ 2 และสายบานนายพลอย หมูที่ 2

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

325,000.00 ตกลงราคา หจก.ตักเงินการโยธา
เสนอราคา 325,000 บาท
63,000.00 ตกลงราคา นายอดิศักด มีทอง
เสนอราคา 63,000 บาท
285,000.00 ตกลงราคา หจก.ตักเงินการโยธา
เสนอราคา 285,000 บาท
205,000.00 ตกลงราคา หจก.ตักเงินการโยธา
เสนอราคา 205,000 บาท
181,000.00 ตกลงราคา หจก.ตักเงินการโยธา
เสนอราคา 181,000 บาท
192,000.00 ตกลงราคา นายสุเทพ อารีเอื้อ
เสนอราคา 192,000 บาท

หจก.ตักเงินการโยธา
ราคาที่ตกลงจาง 325,000 บาท
นายอดิศักด มีทอง
ราคาที่ตกลงจาง 63,000 บาท
หจก.ตักเงินการโยธา
ราคาที่ตกลงจาง 285,000 บาท
หจก.ตักเงินการโยธา
ราคาที่ตกลงจาง 205,000 บาท
หจก.ตักเงินการโยธา
ราคาที่ตกลงจาง 181,000 บาท
นายสุเทพ อารีเอื้อ
ราคาที่ตกลงจาง 192,000 บาท

29/2559
1 ก.ย.59
30/2559
7 ก.ย.59
31/2559
9 ก.ย.59
32/2559
13 ก.ย.59
33/2559
14 ก.ย.59
34/2559
23 ก.ย.59

51,500.00 ตกลงราคา นายสุเทพ อารีเอื้อ
เสนอราคา 51,500 บาท
180,000.00 ตกลงราคา บริษัท สยามจีไอเอส จํากัด
เสนอราคา 180,000 บาท

นายสุเทพ อารีเอื้อ
ราคาที่ตกลงจาง 51,500 บาท
บริษัท สยามจีไอเอส จํากัด
ราคาที่ตกลงจาง 180,000 บาท

35/2559
27 ก.ย.59
36/2559
28 ก.ย.59

หน ้าที 6 จาก 6

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน กันยายน 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 กันยายน 2559
ลําดับที่

46

งานจัดซื้อ / จัดจาง

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

โครงการกอสราง คสล.สายบานนางแจ็ค-

324,000.00

บานนายสามารถ (หนองปาบอน) หมูที่ 2

และสายบานนายพลอย หมูที่ 2

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

324,000.00 ตกลงราคา นายกฤษณะ ฟองทราย
เสนอราคา 324,000 บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นายกฤษณะ ฟองทราย
ราคาที่ตกลงจาง 324,000 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
37/2559
29 ก.ย.59

