หน ้าที 1 จาก 5

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน มกราคม 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 29 มกราคม 2559
ลําดับที่

1

งานจัดซื้อ / จัดจาง

จางเหมาอยูเวรยามสถานที่องคการบริหารสวน

ตําบลน้ําพี้
2

จางเหมาทําความสะอาดสถานที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลน้ําพี้

3

จางเหมาคนงานทั่วไป ขององคการบริหาร
สวนตําบลน้ําพี้

4

จางเหมาคนทําความสะอาดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานปาไมเนินสะอาด

5

จางเหมาทําสวนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็ก
น้ําพี้

6

จางเหมาทําสวนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็ก
น้ําพี้

7

จางเหมาทําสวนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็ก
น้ําพี้

8

จางเหมาทําสวนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็ก
น้ําพี้

9

จางเหมาทําความสะอาดหองน้ําที่พิพิธภัณฑ
พื้นบานบอเหล็กน้ําพี้

10

จางเหมาดูแลตูบริจาคที่พิพิธภัณฑพื้นบาน
บอเหล็กน้ําพี้

วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคา
จาง
ที่เสนอ

5,900.00 5,900บาท/เดือน ตกลงราคา นายระเดน เที่ยงอบ
เสนอราคา 5,900 บาท
7,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นางสาวเอมอร สีนวนดํา
เสนอราคา 7,000 บาท
7,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา น.ส.วรรศิกา อินทะเรืองรุง
เสนอราคา 7,000 บาท
7,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นางจวง มาบุญ
เสนอราคา 7,000 บาท
8,000.00 8,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายววรวุฒิ มาบุญ
เสนอราคา 8,000 บาท
6,800.00 6,800บาท/เดือน ตกลงราคา นายวิชาญ ปอมศรี
เสนอราคา 6,800 บาท
7,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายยนต นินดี
เสนอราคา 7,000 บาท
7,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายสุบิน สีนวนดํา
เสนอราคา 7,000 บาท
7,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา น.ส.สุภัทชญา มาบุญ
เสนอราคา 7,000 บาท
7,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายวิชญภาส จันทรทับทอง
เสนอราคา 7,000 บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

นายระเดน เที่ยงอบ

001/2559

ราคาที่ตกลงจาง 5,900 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นางสาวเอมอร สีนวนดํา

002/2559

ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

น.ส.วรรศิกา อินทะเรืองรุง

003/2559

ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นางจวง มาบุญ

013/2559

ราคาที่ตกลงจาง7,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นายววรวุฒิ มาบุญ

012/2559

ราคาที่ตกลงจาง 8,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นายวิชาญ ปอมศรี

004/2559

ราคาที่ตกลงจาง 6,800 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นายยนต นินดี

005/2559

ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นายสุบิน สีนวนดํา

008/2559

ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

น.ส.สุภัทชญา มาบุญ

007/2559

ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นายวิชญภาส จันทรทับทอง

008/2558

ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

หน ้าที 2 จาก 5

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน มกราคม 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 29 มกราคม 2559
ลําดับที่

11

งานจัดซื้อ / จัดจาง

จางเหมาอยูเวรยามดูแลทรัพยสินในตอนกลาง

วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคา
จาง
ที่เสนอ

5,900.00 5,900บาท/เดือน ตกลงราคา นายธนโชติ มาบุญ

คืนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
12

จางเหมาคนทําความสะอาดบริเวณที่พิพิธภัณฑ

เสนอราคา 5,900 บาท
7,000.00 7,000บาท/เดือน ตกลงราคา นางลําเพย แสงเงาเสือ

พื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
13

จางเหมาดูแลตลาดนัด

เสนอราคา 7,000 บาท
6,000.00 6,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายดึก จันทะ
เสนอราคา 6,000 บาท

14

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

10,818.00

10,818.00 ตกลงราคา นางสมประสงค วงคสุวรรณ
เสนอราคา 10,818 บาท

15
16

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับสนับสนุน

5,512.60
26,707.00

ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ
17

จัดซื้อน้ําดื่ม ขนาด 20 ลิตร

864.00

5,512.60 ตกลงราคา สหกรณการเกษตรทองแสนขัน
26,707.00 ตกลงราคา

จัดซื้อน้ําดื่ม และน้ําแข็ง

485.00

ตามโครงการงานวันเด็กแหงชาติ
19

จัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ สําหรับเลนกิจกรรม
ตามโครงการงานวันเด็กแหงชาติ

20

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 13 รายการ
จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ

425.00

ราคาที่ตกลงจาง 5,900 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นางลําเพย แสงเงาเสือ

010/2559

ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นายดึก จันทะ

011/2559

ราคาที่ตกลงจาง 6,000 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นางสมประสงค วงคสุวรรณ
ราคาที่ตกลงจาง 10,818 บาท/เดือน
สหกรณการเกษตรทองแสนขัน

002/59
1-ต.ค.-58
003/59

หางหุนสวนจํากัด ปญญามอเตอรส

เสนอราคา 5,512.60 บาท

ราคาที่ตกลงซื้อ 5,512.60 บาท/เดือน

11-ม.ค.-59

นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช

001/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 864 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช

065/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 485 บาท

5-ม.ค.-59

นายวิชาญ บุญมีรักษ

066/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 26,370 บาท

5-ม.ค.-59

นายปรีชา มาดี

068/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 10,540 บาท

6-ม.ค.-59

รานพรพระแสงวัสดุกอสราง

069/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 425 บาท

6-ม.ค.-59

864.00 ตกลงราคา นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช
485.00 ตกลงราคา นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช
26,370.00 ตกลงราคา นายวิชาญ บุญมีรักษ
10,540.00 ตกลงราคา นายปรีชา มาดี
เสนอราคา 10,540 บาท

21

009/2559

หางหุนสวนจํากัด ปญญามอเตอรส

เสนอราคา 26,370 บาท
10,540.00

นายธนโชติ มาบุญ

ราคาที่ตกลงซื้อ 5,512.60 บาท/เดือน

เสนอราคา 485 บาท
26,370.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

เสนอราคา 5,512.60 บาท

เสนอราคา 864 บาท
18

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

425.00 ตกลงราคา รานพรพระแสงวัสดุกอสราง
เสนอราคา 425 บาท

1-ต.ค.-58
072/59

หน ้าที 3 จาก 5

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน มกราคม 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 29 มกราคม 2559
ลําดับที่
22

งานจัดซื้อ / จัดจาง

วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ

53,450.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ
จาง

53,450.00 ตกลงราคา บ.ส.อรุณคอนกรีต
เสนอราคา 53,450 บาท

23

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น

1,320.00

ตามโครงการปองกันโรคไขเลือดออก
24

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ

1,320.00 ตกลงราคา นางสมประสงค วงคสุวรรณ
เสนอราคา 1,320 บาท

4,760.00

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง จํานวน 1 รายการ

1,900.00

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน บอเหล็ก จํานวน 2 รายการ

3,400.00

3,400.00 ตกลงราคา รานจตุพรสังฆภัณฑ
เสนอราคา 3,400 บาท

27

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6 รายการ

7,130.00

28

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว บอเหล็ก

6,197.00

จํานวน 6 รายการ
29

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว บอเหล็ก
จํานวน 1 รายการ

30

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น
ตามโครงการไขเลือดออก

31

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนสง (รถน้ํา
จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 7 รายการ

1,320.00 ตกลงราคา นางสมประสงค วงคสุวรรณ
เสนอราคา 1,320 บาท

17,100.00

ตามโครงการภัยแลง
32

1,260.00 ตกลงราคา นายภัทรกฤษณ แกวอาณา
เสนอราคา 1,260 บาท

1,320.00

17,100.00 ตกลงราคา นายพิพิพัฒน ออตบํารุง
เสนอราคา 17,100 บาท

11,730.00

นางสมประสงค วงคสุวรรณ

071/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,320 บาท

13-ม.ค.-59

ราคาที่ตกลงซื้อ 4,760 บาท

11,730.00 ตกลงราคา รานพรพระแสงวัสดุกอสราง
เสนอราคา 11,730 บาท

073/2559
13-ม.ค.-59
074/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,900 บาท

13-ม.ค.-59

รานจตุพรสังฆภัณฑ

075/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 3,400 บาท

13-ม.ค.-59

ราคาที่ตกลงซื้อ 7,130 บาท

6,197.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 6,197 บาท

1,260.00

11-ม.ค.-59

7,130.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 7,130 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื
้อหรือจาง
070/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 53,450 บาท

1,900.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 1,900 บาท

26

บ.ส.อรุณคอนกรีต

4,760.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 4,760 บาท

25

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

076/2559
13-ม.ค.-59
077/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 6,197 บาท

14-ม.ค.-59

นายภัทรกฤษณ แกวอาณา

78/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,260 บาท

14-ม.ค.-59

นางสมประสงค วงคสุวรรณ

78/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,320 บาท

14-ม.ค.-59

นายพิพิพัฒน ออตบํารุง

081/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 17,100 บาท

19-ม.ค.-59

รานพรพระแสงวัสดุกอสราง

082/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 11,730 บาท

22-ม.ค.-59

หน ้าที 4 จาก 5

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน มกราคม 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 29 มกราคม 2559
ลําดับที่
33

งานจัดซื้อ / จัดจาง
จัดซื้อน้ําดื่ม ตามโครงการเวทีประชาคม

วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจาง
1,750.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคา
จาง
ที่เสนอ

1,750.00 ตกลงราคา นายสุกฤษฏิ์ ภักดีราช
เสนอราคา 1,750 บาท

34

จัดซื้อวัสดุสํานักงานตามโครงการเวทีประชาคม

1,249.00

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 1 รายการ

2,480.00

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ธง รปร ,ธงชาติ)

2,160.00

จางเหมาจัดทําปายไวนิล ขนาด 1.20 เมตร

600.00

600.00 ตกลงราคา รานซุปเปอรโฆษณา

ตามโครงการวันเด็กแหงชาติ
38

จางเหมาเครื่องขยายเสียง

เสนอราคา 600 บาท
2,500.00

2,500.00 ตกลงราคา นายกิตติ เชื้อนพคุณ

ตามโครงการวันเด็กแหงชาติ
39

จางเหมาประกอบอาหารเลี้ยงประชุมสภา

เสนอราคา 2,500 บาท
1,625.00

1,625.00 ตกลงราคา นางสาวสุทรา แกวศิริ

สมัญวิสามัญ ครั้งที่ 1
40
41

จางเหมาเปลี่ยนยางกันน้ําเสีย รถบรรทุกขยะ
จางเหมาจัดทําปายไวนิล

5,029.00
600.00

จางเหมาจัดทําปายไวนิล

600.00

ตามโครงการเวทีประชาคม
43

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2558

5,029.00 ตกลงราคา

ราคาที่ตกลงซื้อ 2,160 บาท

28-ม.ค.-59
084/2559
28-ม.ค.-59
085/2559
29-ม.ค.-59
056/2559
29-ม.ค.-59

รานซุปเปอรโฆษณา

038/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 600 บาท

5-ม.ค.-59

นายกิตติ เชื้อนพคุณ

039/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 2,500 บาท

5-ม.ค.-59

นางสาวสุทรา แกวศิริ

040/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,625 บาท

6-ม.ค.-59

หจก.ยศรัลโลหะกิจ และแทรคเตอร

หจก.ยศรัลโลหะกิจ และแทรคเตอร

041/2559

เสนอราคา 5,029 บาท

ราคาที่ตกลงจาง 5,029 บาท

11-ม.ค.-59

รานซุปเปอรโฆษณา

042/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 600 บาท

11-ม.ค.-59

600.00 ตกลงราคา รานซุปเปอรโฆษณา
600.00 ตกลงราคา รานซุปเปอรโฆษณา
เสนอราคา 600 บาท

329,765.84

ราคาที่ตกลงซื้อ 2,480 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื
้อหรือจาง
083/2559

เสนอราคา 1,625 บาท

เสนอราคา 600 บาท
42

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,249 บาท

2,160.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 2,160 บาท

37

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,750บาท

2,480.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 2,480 บาท

36

นายสุกฤษฏิ์ ภักดีราช

1,249.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 1,249 บาท

35

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

329,765.84 กรณีพิเศษ บริษัทเชียงใหมเฟรมิลลค จํากัด

รานซุปเปอรโฆษณา
ราคาที่ตกลงจาง 600 บาท
บริษัทเชียงใหมเฟรมิลลค จํากัด

เสนอราคา 329,765.84 บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 329,765.84 บาท

043/2559

28-ม.ค.-59
สัญญาซื้อ004/2559
4-ม.ค.-59
แบบ สขร.1

หน ้าที 5 จาก 5

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน มกราคม 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 29 มกราคม 2559
ลําดับที่
44

งานจัดซื้อ / จัดจาง
จัดซื้อครุภัณฑกีฬา

วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจาง
470,265.00

ราคากลาง

470,265.00 ตกลงราคา หจก.ษณะพงษกอสราง
เสนอราคา 470,265 บาท

ตามโครงการเครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดตั้ง

45

โครงการเสริมผิวแอสฬัลติกคอรกรีต สาย อต 4056

410,000.00

ทางเขาบอเหล็กน้ําพี้ หมูที่ 9
46

โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดิน
ขนาดใหญ ปากหวยสัก หมูที่ 8

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคา
จาง
ที่เสนอ

410,000.00

สอบราคา หจก.มีโชคทรัพยเพิ่มพูน
เสนอราคา 410,000 บาท

3,570,000.00

3,570,000.00 ตกลงราคา หจก.ษณะพงษกอสราง

เสนอราคา 3,570,000 บาท

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง
หจก.ษณะพงษกอสราง
ราคาที่ตกลงซื้อ 470,265 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื
้อหรือจาง
005/2559
20-ม.ค.-59

หจก.มีโชคทรัพยเพิ่มพูน

007/2559

ราคาที่ตกลงจาง 410,000 บาท

29 ม.ค59

หจก.ษณะพงษกอสราง

E1/2559

ราคาที่ตกลงจาง 3,570,000 บาท

29 ม.ค59

