หน ้าที 1 จาก 5

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน เมษายน 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 เมษายน 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

เลขที่และวันที่ของ
ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
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

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
053/2559
29-ม.ค.-59

หน ้าที 2 จาก 5

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน เมษายน 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 เมษายน 2559
ลําดับที่

11

งานจัดซื้อ / จัดจาง

จางเหมาอยูเวรยามดูแลทรัพยสินในตอนกลาง

13

คืนที่พิพิธภัณฑพื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
จางเหมาทําความสะอาดหองน้ําที่พิพิธภัณฑ
พื้นบานบอเหล็กน้ําพี้
จางเหมาดูแลตลาดนัด

14

จางเหมาคนงานไฟฟา ปฏิบัติงานชางไฟฟา

15

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

16

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

17

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับสนับสนุน
ใหแก อบจ. (ซอมแซมถนน 7 โครงการ)
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับสนับสนุน
ใหแก อบจ. (ขุดลอกสระ,ขุดขยายสระ 2 โครงการ)
จัดซื้อน้ําดื่ม ขนาด 20 ลิตร

12

18
19
20
21

จัดซื้อน้ําดื่ม ขนาด 20 ลิตร
โครงการประเพณีสงกรานต
จัดซื้อของรางวัลการแขงขันกีฬาพื้นบาน
โครงการประเพณีสงกรานต

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
48,000.00 8,000บาท/เดือน ตกลงราคา นายศิวนนท แกวศิริ
เสนอราคา 8,000 บาท
4,250.40
4,250.40 ตกลงราคา สหกรณการเกษตรทองแสนขัน
เสนอราคา 4,664.20 บาท
21,197.20
21,197.20 ตกลงราคา รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
เสนอราคา 18,668.50 บาท
- ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ปญญามอเตอรส
เสนอราคา - บาท
61,453.00
61,453.00 ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ปญญามอเตอรส
เสนอราคา 36,560 บาท
1,584.00
1,584.00 ตกลงราคา นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช
เสนอราคา 1,584 บาท
1,955.00
1,955.00 ตกลงราคา นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช
เสนอราคา 1,955 บาท
3,000.00
3,000.00 ตกลงราคา นายวิชาญ บุญมีรักษ
เสนอราคา 3,000 บาท

เลขที่และวันที่ของ
ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
นายธนโชติ มาบุญ
ราคาที่ตกลงจาง 5,900 บาท/เดือน
นางลําเพย แสงเงาเสือ
ราคาที่ตกลงจาง 7,000 บาท/เดือน
นายดึก จันทะ
ราคาที่ตกลงจาง 6,000 บาท/เดือน
นายศิวนนท แกวศิริ
ราคาที่ตกลงจาง 8,000 บาท/เดือน
สหกรณการเกษตรทองแสนขัน
ราคาที่ตกลงซื้อ 4,664.20 บาท/เดือน
รานเพ็ชรร่ํารวย ออโต เซอรวิส
ราคาที่ตกลงซื้อ 18,668.50 บาท/เดือน
หางหุนสวนจํากัด ปญญามอเตอรส
ราคาที่ตกลงซื้อ - บาท/เดือน
หางหุนสวนจํากัด ปญญามอเตอรส
ราคาที่ตกลงซื้อ 36,560 บาท/เดือน
นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,584 บาท/เดือน
นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,955 บาท
นายวิชาญ บุญมีรักษ
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,000 บาท

054/2559
29-ม.ค.-59
051/2559
29-ม.ค.-59
056/2559
29-ม.ค.-59
057/2559
29-ม.ค.-59
009/59
1-เม.ย.-59
102/59
15-มี.ค.-59
091/59
29 ก.พ.59
092/59
29 ก.พ.59
001/2559
1-ต.ค.-58
113/2559
1-เม.ย.-59
114/2559
1-เม.ย.-59

หน ้าที 3 จาก 5

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน เมษายน 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 เมษายน 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจาง

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

22

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ

5,340.00

23

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ

1,830.00

24

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ

2,000.00

25

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2 รายการ

26

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ

4,846.00

27

จัดซื้อน้ําดื่ม และน้ําแข็ง

2,675.00

930.00

โครงการ อบต.น้ําพี้พบประชาชนรวมกับ จ.อต เคลื่อนที่

28

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น

1,500.00

29

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 6 รายการ

2,282.00

30

จัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 7 รายการ

59,730.00

31

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 1 รายการ

23,760.00

32

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 13 รายการ

6,649.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

5,340.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 5,340 บาท
1,830.00 ตกลงราคา หจก.พงษเกษตรอุตรดิตถ 1999
เสนอราคา 1,830 บาท
2,000.00 ตกลงราคา นายปรีชา มาดี
เสนอราคา 2,000 บาท
930.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 930 บาท
4,846.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 4,846 บาท
2,675.00 ตกลงราคา นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช
เสนอราคา 2,675 บาท
1,500.00 ตกลงราคา รานพัฒนายนต
เสนอราคา 1,500 บาท
2,282.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
เสนอราคา 2,282 บาท
59,730.00 ตกลงราคา นายพงศกร ออดบํารุง
เสนอราคา 59,730 บาท
23,760.00 ตกลงราคา หจก.พงษเกษตรอุตรดิตถ 1999
เสนอราคา 23,760 บาท
6,649.00 ตกลงราคา หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

เลขที่และวันที่ของ
ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 5,340 บาท
หจก.พงษเกษตรอุตรดิตถ 1999
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,830 บาท
นายปรีชา มาดี
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,000 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ930 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงจาง 4,846 บาท
นายสุกฤษฎิ์ ภักดีราช
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,675 บาท
รานพัฒนายนต
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,500 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,282 บาท
นายพงศกร ออดบํารุง
ราคาที่ตกลงซื้อ 59,730บาท
หจก.พงษเกษตรอุตรดิตถ 1999
ราคาที่ตกลงซื้อ 23,760 บาท
หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

115/2559
4-เม.ย.-59
116/2559
5-เม.ย.-59
117/2559
5-เม.ย.-59
118/2559
5-เม.ย.-59
119/2559
19-เม.ย.-59
120/2559
20-เม.ย.-59
121/2559
22-เม.ย.-59
122/2559
26-เม.ย.-59
124/2559
27-เม.ย.-59
125/2559
27-เม.ย.-59
126/2559

หน ้าที 4 จาก 5

เสนอราคา 6,649 บาท

ราคาที่ตกลงซื้อ 6,649 บาท

27-เม.ย.-59
แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน เมษายน 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 เมษายน 2559
ลําดับที่

งานจัดซื้อ / จัดจาง

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

33

จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร จํานวน 1 รายการ

17,650.00

34

จัดซื้อวัสดุไฟฟา และวิทยุ จํานวน 2 รายการ

36,000.00

35

41

จางเหมาจัดทําปายโครงการ(ปายไวนิล)
โครงการประเพณีสงกรานต
จางเหมาเครื่องขยายเสียง
โครงการประเพณีสงกรานต
จางเหมาจัดสถานที่
โครงการประเพณีสงกรานต
จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน และอาหารวาง
โครงการประเพณีสงกรานต
จางเหมาซอมแซมรถขยะ,รถน้ํา,เลื่อยโซยนต
จํานวน 10 รายการ
จางเหมาจัดทําปายโครงการ(ปายไวนิล)
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงสงกรานต
จางเหมาจัดทําปายไวนนิล จํานวน 3 รายการ

42

จางเหมาจัดสถานที่

36
37
38
39
40

700.00
2,000.00
5,000.00
26,250.00
4,950.00
900.00
3,800.00
5,000.00

โครงการ อบต.น้ําพี้พบประชาชนรวมกับ จ.อต เคลื่อนที่

43

จางเหมาซอมแซมรถขยะ จํานวน 4 รายการ

12,650.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

17,650.00 ตกลงราคา หจก.พงษเกษตรอุตรดิตถ 1999
เสนอราคา 17,650 บาท
36,000.00 ตกลงราคา นายอิธิพล อนทุงยั้ง
เสนอราคา 36,000 บาท
700.00 ตกลงราคา รานซุปเปอรโฆษณา
เสนอราคา 700 บาท
2,000.00 ตกลงราคา นายกิตติ เชื้อนพคุณ
เสนอราคา 2,000 บาท
5,000.00 ตกลงราคา นายนาน ทวมสน
เสนอราคา 5,000 บาท
26,250.00 ตกลงราคา น.ส.สุนทรา แกวศิริ
เสนอราคา 26,250 บาท
4,950.00 ตกลงราคา รานศุภชัยยนต
เสนอราคา 4,950 บาท
900.00 ตกลงราคา รานแสนขันการพิมพและอิเล็กทรอนิกส
เสนอราคา 900 บาท
3,800.00 ตกลงราคา รานแสนขันการพิมพและอิเล็กทรอนิกส
เสนอราคา 3,800 บาท
5,000.00 ตกลงราคา นายดิเรก แสงเงาเสือ
เสนอราคา 5,000 บาท
12,650.00 ตกลงราคา รานศุภชัยยนต

เลขที่และวันที่ของ
ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
หจก.พงษเกษตรอุตรดิตถ 1999
ราคาที่ตกลงซื้อ 17,650 บาท
นายอิธิพล อนทุงยั้ง
ราคาที่ตกลงซื้อ 36,000 บาท
รานซุปเปอรโฆษณา
ราคาที่ตกลงจาง 700 บาท
นายกิตติ เชื้อนพคุณ
ราคาที่ตกลงจาง 2,000 บาท
นายนาน ทวมสน
ราคาที่ตกลงจาง 5,000 บาท
น.ส.สุนทรา แกวศิริ
ราคาที่ตกลงจาง 26,250 บาท
รานศุภชัยยนต
ราคาที่ตกลงจาง 4,950 บาท
รานแสนขันการพิมพและอิเล็กทรอนิกส
ราคาที่ตกลงจาง 900 บาท
รานแสนขันการพิมพและอิเล็กทรอนิกส
ราคาที่ตกลงจาง 3,800 บาท
นายดิเรก แสงเงาเสือ
ราคาที่ตกลงจาง 5,000 บาท
รานศุภชัยยนต

127/2559
28-เม.ย.-59
128/2559
28-เม.ย.-59
068/2559
1-เม.ย.-59
069/2559
1-เม.ย.-59
070/2559
1-เม.ย.-59
071/2559
1-เม.ย.-59
072/2559
4-เม.ย.-59
073/2559
4-เม.ย.-59
074/2559
4-เม.ย.-59
075/2559
22-เม.ย.-59
076/2559

หน ้าที 5 จาก 5

เสนอราคา 12,650 บาท

ราคาที่ตกลงจาง 12,650 บาท

26-เม.ย.-59
แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบ เดือน เมษายน 2559
องคการบริหารสวนตําบลน้ําพี้
วันที่ 30 เมษายน 2559
ลําดับที่
44
45
46
47
48

งานจัดซื้อ / จัดจาง

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจาง

จางเหมาซอมแซมแอร อบต.น้ําพี้
จํานวน 14 เครื่อง
จางเหมาซอมแซมรถบรรทุกน้ํา จํานวน 2 รายการ

10,700.00

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
โครงการภัยแลง
โครงการขุดบอน้ําตื้นพรอมระบบทอประปาบานผูชวย
ทองคํา หมูที่ 4
โครงการขุดลอกหนองแมจีน หมูที่ 4

21,570.00

3,400.00

86,000.00
294,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
เสนอ

10,700.00 ตกลงราคา รานชัชวาลยเซลลแอนดเซอรวิส
เสนอราคา 10,700 บาท
3,400.00 ตกลงราคา รานศุภชัยยนต
เสนอราคา 3,400 บาท
21,570.00 ตกลงราคา รานเพชรร่ํารวย ออโตเซอรวิส
เสนอราคา 21,570 บาท
86,000.00 ตกลงราคา นายสุจินต เล็กคําดวง
เสนอราคา 86,000 บาท
294,000.00 ตกลงราคา หจก.ชุดภากรณคอนสตรัคชั่น
เสนอราคา 294,000 บาท

เลขที่และวันที่ของ
ผูที่ไดรับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
รานชัชวาลยเซลลแอนดเซอรวิส
ราคาที่ตกลงจาง 10,700 บาท
รานศุภชัยยนต
ราคาที่ตกลงจาง 3,400 บาท
รานเพชรร่ํารวย ออโตเซอรวิส
ราคาที่ตกลงจาง 21,570 บาท
นายสุจินต เล็กคําดวง
ราคาที่ตกลงจาง 86,000 บาท
หจก.ชุดภากรณคอนสตรัคชั่น
ราคาที่ตกลงจาง 294,000 บาท

075/2559
27-เม.ย.-59
076/2559
27-เม.ย.-59
บันทึกตกลงซื้อ010/2559

18-เม.ย.-59
สัญญาจาง 012/2559
29-เม.ย.-59
สัญญาจาง 013/2559
29-เม.ย.-59

