หน ้าที 1 จาก 5

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน ธันวาคม 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 ธันวาคม 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

18,000.00 6,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายระเดน เที่ยงอบ
เสนอราคา 6,000 บาท
21,900.00 7,300บาท/เดือน ตกลงราคา นางสาวเอมอร สีนวนดํา
เสนอราคา 7,300 บาท
21,900.00 7,300บาท/เดือน ตกลงราคา น.ส.วรรศิกา อินทะเรืองรุง
เสนอราคา 7,300 บาท
21,900.00 7,300บาท/เดือน ตกลงราคา นางจวง มาบุญ
เสนอราคา 7,300 บาท
24,000.00 8,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายววรวุฒิ มาบุญ
เสนอราคา 8,000 บาท
21,900.00 7,300บาท/เดือน ตกลงราคา นายวิชาญ ปอมศรี
เสนอราคา 7,300 บาท
21,900.00 7,300บาท/เดือน ตกลงราคา นายยนต นินดี
เสนอราคา 7,300 บาท
21,900.00 7,300บาท/เดือน ตกลงราคา นายสุบิน สีนวนดํา
เสนอราคา 7,300 บาท
21,900.00 7,300บาท/เดือน ตกลงราคา น.ส.สุภัทชญา มาบุญ
เสนอราคา 7,300 บาท
21,900.00 7,300บาท/เดือน ตกลงราคา นายวิชญภาส จันทรทับทอง
เสนอราคา 7,300 บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นายระเดน เที่ยงอบ
ราคาที่ตกลงจาง 6,000 บาท/เดือน
นางสาวเอมอร สีนวนดํา
ราคาที่ตกลงจาง 7,300 บาท/เดือน
น.ส.วรรศิกา อินทะเรืองรุง
ราคาที่ตกลงจาง 7,300 บาท/เดือน
นางจวง มาบุญ
ราคาที่ตกลงจาง7,300 บาท/เดือน
นายววรวุฒิ มาบุญ
ราคาที่ตกลงจาง 8,000 บาท/เดือน
นายวิชาญ ปอมศรี
ราคาที่ตกลงจาง 7,300 บาท/เดือน
นายยนต นินดี
ราคาที่ตกลงจาง 7,300 บาท/เดือน
นายสุบิน สีนวนดํา
ราคาที่ตกลงจาง 7,300 บาท/เดือน
น.ส.สุภัทชญา มาบุญ
ราคาที่ตกลงจาง 7,300 บาท/เดือน
นายวิชญภาส จันทรทับทอง
ราคาที่ตกลงจาง 7,300 บาท/เดือน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
014/2560
2 ต.ค.59
002/2560
3 ต.ค.59
003/2560
3 ต.ค.59
005/2560
3 ต.ค.59
004/2560
3 ต.ค.59
008/2560
3 ต.ค.59
006/2560
3 ต.ค.59
007/2560
3 ต.ค.59
009/2560
3 ต.ค.59
010/2560
3 ต.ค.59

หน ้าที 2 จาก 5

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน ธันวาคม 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ลําดับที่

11

งานจัดซื้อ / จัดจาง

จางเหมาอยูเวรยามดูแลทรัพยสินในตอนกลาง

13

คืนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
จางเหมาทําความสะอาดหองน้ําที่พิพิธภัณฑ
พื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
จางเหมาดูแลตลาดนัด

14

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

15

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

16

จัดซื้อน้ําดื่ม ขนาด 20 ลิตร

17

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2559

18

จางเหมาคนงานปฏิบัติงานชางไฟฟา

19

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ

20

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
(แกสหุงตม)

12

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

18,000.00 6,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายธนโชติ มาบุญ
เสนอราคา 6,000 บาท
21,900.00 7,300บาท/เดือน ตกลงราคา นางลําเพย แสงเงาเสือ
เสนอราคา 7,300 บาท
18,000.00 6,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายดึก จันทะ
เสนอราคา 6,000 บาท
30,000.00 4,908.80/เดือน ตกลงราคา สหกรณการเกษตรทองแสนขัน
เสนอราคา 4,908.80บาท
50,000.00 13,244.20 /เดือน ตกลงราคา รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
เสนอราคา 13,244.20 บาท
21,000.00
1,650/เดือน ตกลงราคา นายนันทเดช ลอยทอง
เสนอราคา 1,650 บาท
464,729.68 71,366.68/เดือน วิธีกรณีพิเศษ บริษัท เชียงใหม เฟรชมิลค จํากัด
เสนอราคา 71,366.68 บาท
7,000.00
7,000/เดือน ตกลงราคา นายสุกนตธี ตําคํา
เสนอราคา 7,000 บาท
640.00
640.00 ตกลงราคา รานจตุพรสังฆภัณฑ
เสนอราคา 640 บาท
400.00
400.00 ตกลงราคา รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
เสนอราคา 400 บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นายธนโชติ มาบุญ
ราคาที่ตกลงจาง 6,000 บาท/เดือน
นางลําเพย แสงเงาเสือ
ราคาที่ตกลงจาง 7,300 บาท/เดือน
นายดึก จันทะ
ราคาที่ตกลงจาง 6,000 บาท/เดือน
สหกรณการเกษตรทองแสนขัน
ราคาที่ตกลงซื้อ 4,908.80บาท/เดือน
รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
ราคาที่ตกลงซื้อ 13,244.20 บาท/เดือน
นายนันทเดช ลอยทอง
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,650บาท/เดือน
บริษัท เชียงใหม เฟรชมิลค จํากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ 71,366.68บาท/เดือน
นายสุกนตธี ตําคํา
ราคาที่ตกลงจาง7,000 บาท/เดือน
รานจตุพรสังฆภัณฑ
ราคาที่ตกลงซื้อ 640 บาท
รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
ราคาที่ตกลงซื้อ 400 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
011/2560
3 ต.ค.59
009/2560
3 ต.ค.59
001/2560
3 ต.ค.59
001/2560
3 ต.ค.59
002/2560
3 ต.ค.59
003/2560
3 ต.ค.59
001/2560
1 พ.ย.59
013/2560
17 ต.ค.59
024/2560
1 ธ.ค.59
025/2560
6 ธ.ค.59

หน ้าที 3 จาก 5

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน ธันวาคม 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจาง

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

21

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ

3,050.00

22

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 รายการ

1,400.00

23

43,274.00

24

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ

25

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ

31,600.00

5,880.00

โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน

26
27
28

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ
โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน
จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 3 รายการ

8,000.00
2,560.00

29

จัดซื้อน้ําดื่ม และน้ําแข็ง
โครงการ อบต.น้ําพี้พบประชาชน
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 13 รายการ

700.00
4,812.00

30

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ

13,580.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

3,050.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 3,050 บาท
1,400.00 ตกลงราคา นายภูแมน ทองจันทร
เสนอราคา 1,400 บาท
43,274.00 ตกลงราคา รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
เสนอราคา 43,274 บาท
5,880.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 5,880 บาท
31,600.00 ตกลงราคา หจก.อุตรดิตถกิตติกวิน
เสนอราคา 31,600 บาท
8,000.00 ตกลงราคา พรพระแสงวัสดุกอสราง
เสนอราคา 8,000 บาท
2,560.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 2,560 บาท
700.00 ตกลงราคา นายนันทเดช ลอยทอง
เสนอราคา 700 บาท
4,812.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 4,812 บาท
13,580.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 13,580 บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,050 บาท
นายภูแมน ทองจันทร
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,400 บาท
รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
ราคาที่ตกลงซื้อ 43,274 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 5,880 บาท
หจก.อุตรดิตถกิตติกวิน
ราคาที่ตกลงซื้อ 31,600 บาท
พรพระแสงวัสดุกอสราง
ราคาที่ตกลงซื้อ 8,000 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,560 บาท
นายนันทเดช ลอยทอง
ราคาที่ตกลงซื้อ 700 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 4,812 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 13,580 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
026/2560
6 ธ.ค.59
027/2560
6 ธ.ค.59
028/2560
7 ธ.ค.59
029/2560
7 ธ.ค.59
030/2560
7 ธ.ค.59
031/2560
9 ธ.ค.59
032/2560
14 ธ.ค.59
034/2560
19 ธ.ค.59
035/2560
27 ธ.ค.59
036/2560
27 ธ.ค.59

หน ้าที 4 จาก 5

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน ธันวาคม 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจาง

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

31

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 6 รายการ

7,750.00

32

11,400.00

35

จางเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 18 เครื่อง
จางเหมา จนท.ปฏิบัติการ(ฉุกเฉิน)

36

จางเหมา จนท.ปฏิบัติการ(ฉุกเฉิน)

7,000.00

37

จางเหมา จนท.ปฏิบัติการ(ฉุกเฉิน)

7,000.00

38

จางเหมา จนท.ปฏิบัติการ(ฉุกเฉิน)

7,000.00

39

จางเหมา จนท.ปฏิบัติการ(ฉุกเฉิน)

7,000.00

40
41

จางเหมาตรวจเช็คสภาพประจําป
และปรับปรุงซอมแซมรถสวนกลาง
จางเหมาปรับปรุงซอมแซมเครื่องรับสงวิทยุ

42

จางเหมาจัดทําตรายาง จํานวน 2 รายการ

7,000.00

12,260.00
5,700.00
900.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

7,750.00 ตกลงราคา นายปรีชา มาดี
เสนอราคา 7,750 บาท
11,400.00 ตกลงราคา รานจงรักษแอร
เสนอราคา 11,400 บาท
7,000/เดือน ตกลงราคา นายอัฐพล มวงงาม
เสนอราคา 7,000 บาท
7,000/เดือน ตกลงราคา นายกิตติ เชื้อนพคุณ
เสนอราคา 7,000 บาท
7,000/เดือน ตกลงราคา นายวิทยา ธรรมจารี
เสนอราคา 7,000 บาท
7,000/เดือน ตกลงราคา นายเอกชัย บุพศิริ
เสนอราคา 7,000 บาท
7,000/เดือน ตกลงราคา นายกิตติพงษ บุญเหลือ
เสนอราคา 7,000 บาท
12,260.00 ตกลงราคา นายอภิชัย ถิ่นประชา
เสนอราคา 12,260 บาท
5,700.00 ตกลงราคา นายอภิชัย ถิ่นประชา
เสนอราคา 5,700 บาท
900.00 ตกลงราคา นางสุรีรัตน เอี่ยมสะอาด
เสนอราคา 900 บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

นายปรีชา มาดี
ราคาที่ตกลงซื้อ 7,750 บาท
รานจงรักษแอร
ราคาที่ตกลงจาง 11,400 บาท
นายอัฐพล มวงงาม
ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน
นายกิตติ เชื้อนพคุณ
ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน
นายวิทยา ธรรมจารี
ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน
นายเอกชัย บุพศิริ
ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน
นายกิตติพงษ บุญเหลือ
ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน
นายอภิชัย ถิ่นประชา
ราคาที่ตกลงจาง 12,260 บาท
นายอภิชัย ถิ่นประชา
ราคาที่ตกลงจาง 5,700 บาท
นางสุรีรัตน เอี่ยมสะอาด
ราคาที่ตกลงจาง 900 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
033/2560
19 ธ.ค.59
023/2560
1 ธ.ค.59
024/2560
1 ธ.ค.59
025/2560
1 ธ.ค.59
026/2560
1 ธ.ค.59
027/2560
1 ธ.ค.59
028/2560
1 ธ.ค.59
029/2560
8 ธ.ค.59
034/2560
28 ธ.ค.59
033/2560
28 ธ.ค.59

หน ้าที 5 จาก 5

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน ธันวาคม 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 ธันวาคม 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจาง

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

43

จางเหมาประกอบอาหารประชุมสภา

1,625.00

41

จางเหมาจัดทําปายไวนิล

1,500.00

โครงการลดอุบัติเหตุปใหม
42

จางเหมาจัดทําปายฟวเจอรบอรด

43

โครงการกอสรางลานตากพืชผลการเกษตร หมูที่ 6

2,700.00
321,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

1,625.00 ตกลงราคา น.ส.สุทรา แกวศิริ
เสนอราคา 1,625 บาท
1,500.00 ตกลงราคา รานแสนขันการพิมพและอิเล็กทรอนิกส
เสนอราคา 1,500 บาท
2,700.00 ตกลงราคา รานแสนขันการพิมพและอิเล็กทรอนิกส
เสนอราคา 2,700บาท
321,000.00 ตกลงราคา นายกาน ถินอุน
เสนอราคา 321,000บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

น.ส.สุทรา แกวศิริ
ราคาที่ตกลงจาง 1,625 บาท
รานแสนขันการพิมพและอิเล็กทรอนิกส
ราคาที่ตกลงจาง 1,500 บาท
รานแสนขันการพิมพและอิเล็กทรอนิกส
ราคาที่ตกลงจาง 2,700 บาท
นายกาน ถินอุน
ราคาที่ตกลงจาง 321,000 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
035/2560
28 ธ.ค.59
036/2560
29 ธ.ค.59
037/2560
29 ธ.ค.59
038/2560
22 ธ.ค.59

