หน ้าที 1 จาก 4

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน กุมภาพันธ 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 29 กุมภาพันธ 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

จางเหมาคนทําความสะอาดบริเวณที่พิพิธภัณฑ

พื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
10

จางเหมาดูแลตูบริจาคที่พิพิธภัณฑพื้นบาน
บอเหล็กน้ําพี้

วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
จาง
เสนอ

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
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
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง
044/2559
29-ม.ค.-59
045/2559
29-ม.ค.-59
046/2559
29-ม.ค.-59
048/2559
29-ม.ค.-59
047/2559
29-ม.ค.-59
049/2559
29-ม.ค.-59
050/2559
29-ม.ค.-59
051/2559
29-ม.ค.-59
055/2559
29-ม.ค.-59
053/2558
29-ม.ค.-59

หน ้าที 2 จาก 4

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน กุมภาพันธ 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559
ลําดับที่

11

งานจัดซื้อ / จัดจาง

จางเหมาอยูเวรยามดูแลทรัพยสินในตอนกลาง

วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
จาง
เสนอ

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

คืนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
12

จางเหมาทําความสะอาดหองน้ําที่พิพิธภัณฑ

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

13,902.00

13,902.00 ตกลงราคา นางสมประสงค วงคสุวรรณ
เสนอราคา 13,902 บาท

15
16

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับสนับสนุน

4,440.80
14,875.00

ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ
17

จัดซื้อน้ําดื่ม ขนาด 20 ลิตร

1,164

4,440.80 ตกลงราคา สหกรณการเกษตรทองแสนขัน

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน

12,500.00

(เกาอี้ผลไม , แกะ)
19

จัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ

7,600.00

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 1 รายการ

15,400.00

ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน
นายดึก จันทะ
ราคาที่ตกลงจาง 6,000 บาท/เดือน
นางสมประสงค วงคสุวรรณ
ราคาที่ตกลงจาง 13,902 บาท/เดือน
สหกรณการเกษตรทองแสนขัน

051/2559
29-ม.ค.-59
056/2559
29-ม.ค.-59
002/59
1-ต.ค.-58
003/59

หางหุนสวนจํากัด ปญญามอเตอรส

072/59

เสนอราคา 14,875 บาท

ราคาที่ตกลงซื้อ 14,875 บาท/เดือน

11-ม.ค.-59

นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช

001/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 1,164 บาท/เดือน

1-ต.ค.-58

นายปรีชา มาดี

087/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 12,500 บาท

1-ก.พ.-59

9,370.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

088/2559

1,164.00 ตกลงราคา นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช
12,500.00 ตกลงราคา นายปรีชา มาดี

7,600.00 ตกลงราคา รานประหยัดเซอรวิส
เสนอราคา 7,600 บาท

21

นางลําเพย แสงเงาเสือ

29-ม.ค.-59

หางหุนสวนจํากัด ปญญามอเตอรส

14,875.00 ตกลงราคา

เสนอราคา 9,370 บาท
20

ราคาที่ตกลงจาง 5,900 บาท/เดือน

054/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 4,440.80 บาท/เดือน

เสนอราคา 12,500 บาท
9,370.00

นายธนโชติ มาบุญ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง

เสนอราคา 4,440.80 บาท

เสนอราคา 1,164 บาท
18

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

15,400.00 ตกลงราคา บ.ส.อรุณคอนกรีต

1-ต.ค.-58

ราคาที่ตกลงซื้อ 9,370 บาท

19-ก.พ.-59

รานประหยัดเซอรวิส

090/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 7,600 บาท

29 ก.พ.59

บ.ส.อรุณคอนกรีต

091/2559

หน ้าที 3 จาก 4

เสนอราคา 425 บาท

ราคาที่ตกลงซื้อ 425 บาท

29 ก.พ.59
แบบ สขร.1

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

งานจัดซื้อ / จัดจาง
จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 1 รายการ

วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจาง
945.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ
จาง

945.00 ตกลงราคา รานพรพระแสงวัสดุกอสราง
เสนอราคา 945 บาท

23

จางเหมาประกอบอาหารเลี้ยงรับรองประชุมสภา

1,625.00

1,625.00 ตกลงราคา น.ส.สุนทรา แกวศิริ
เสนอราคา 1,625 บาท

24

จางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลม

1,250.00

1,250.00 ตกลงราคา รานพี.เอส.เซอรวิส
เสนอราคา 1,250 บาท

25

จางเหมาซอมแซมถรยนตสวนกลาง

6,890.00

กข 6521 จํานวน 7 รายการ
26

จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน พรอมอาหารวาง

เสนอราคา 6,890 บาท
6,000.00

และเครื่องดื่ม (โครงการเวทีประชาคม)
27

จางเหมาประกอบอาหารวางเลี้ยงรับรองประชุมสภา

6,890.00 ตกลงราคา โรงกลึงเสริมยนต
6,000.00 ตกลงราคา น.ส.สุนทรา แกวศิริ
เสนอราคา 6,000 บาท

625.00

625.00 ตกลงราคา น.ส.สุนทรา แกวศิริ
เสนอราคา 625 บาท

28

จางเหมาโครงการกอสราง ถนน คสล.

80,500.00

ภายใน อบต.น้ําพี้
29

จางเหมาโครงการซอมแซมถนนพรอมวางทอ
ระบายน้ํา DIA ขนาด 0.30 เมตร

30

จางเหมาคนงานไฟฟา ปฏิบัติงานชางไฟฟา

80,500.00 ตกลงราคา หจก.ษณะพงษกอสราง
เสนอราคา 80,500 บาท

6,500.00

6,500.00 ตกลงราคา นายประภาส แปนสวน
เสนอราคา 6,500 บาท

48,000.00 8,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายศิวนนท แกวศิริ
เสนอราคา 8,000 บาท

รานพรพระแสงวัสดุกอสราง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื
้อหรือจาง
093/2559

ราคาที่ตกลงซื้อ 945 บาท

11-ม.ค.-59

น.ส.สุนทรา แกวศิริ

058/2559

ราคาที่ตกลงจาง 1,625 บาท

2-ก.พ.-59

รานพี.เอส.เซอรวิส

059/2559

ราคาที่ตกลงจาง 1,250 บาท

10-ก.พ.-59

โรงกลึงเสริมยนต

060/2559

ราคาที่ตกลงจาง 6,890 บาท

15-ก.พ.-59

ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

น.ส.สุนทรา แกวศิริ
ราคาที่ตกลงจาง 6,000 บาท
น.ส.สุนทรา แกวศิริ
ราคาที่ตกลงจาง 625 บาท

061/2559
23-ก.พ.-59
062/2559
24-ก.พ.-59

หจก.ษณะพงษกอสราง

008/2559

ราคาที่ตกลงจาง 80,500 บาท

8-ก.พ.-59

นายประภาส แปนสวน

009/2559

ราคาที่ตกลงจาง 6,500 บาท

9-ก.พ.-59

นายศิวนนท แกวศิริ

057/2559

ราคาที่ตกลงจาง 8,000 บาท/เดือน

29-ม.ค.-59

หน ้าที 4 จาก 4

