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แบบ สขร.1

1 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ 3,170           3,170          เฉพาะเจาะจง ร้านดที๊อป 3,170  บาท ร้านดที๊อป 3,170  บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่34/63 ลว6  ม.ค63

2 จัดซื้ออาหารเสริมนมฯศพด. 134,504       134,504      เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหมฯ่/134,504บาท บ.เชยีงใหมฯ่/134,504บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่36/63 ลว7ม.ค63

3 จัดซื้อวัสดตุกแต่ง 7 รายการ 2,370           2,370          เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤด ี2,500 บาท ร้านมลฤด ี2,500 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่37/63 ลว9 ม.ค63

4 จัดซื้อน้้าดื่ม จ้านวน 15 หบี 1,275           1,275          เฉพาะเจาะจง หจก.นราพาณิชย์ 1,275 บาท หจก.นราพาณิชย์ 1,275 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่38/63 ลว9ม.ค63

5 จัดซื้อของขวัญของรางวัล 27รายการ 9,998           9,998          เฉพาะเจาะจง หจก.นราพาณิชย์ 9998บาท หจก.นราพาณิชย์ 9998บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่39/63 ลว9ม.ค63

6 จัดซื้ออุปกรณ์เลน่เกม10รายการ 2,050           2,050          เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤด/ี 2,050บาท ร้านมลฤด/ี 2,050บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่40/63 ลว9ม.ค63

7 จัดซื้ออาหาร ผู้ร่วมงาน 400 กลอ่ง 14,000         14,000        เฉพาะเจาะจง น.ส.วรดา  กจิการ/ 14,000.-บาท น.ส.วรดา  กจิการ/ 14,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่41/63 ลว10ม.ค63

8 จัดซื้อไอศกรีม  2 ถงั 2,400           2,400          เฉพาะเจาะจง นางตา พรมบุญมา/ 2,400.-บาท นางตา พรมบุญมา/ 2,400.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่42/63 ลว10ม.ค63

9 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 1 รายการ 4,510           4,510          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็น สโตร์/ 4,510.-บาท ร้านเอ็น เอ็น สโตร์/ 4,510.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่43/63 ลว13ม.ค63

10 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 3รายการ 3,290           3,290          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 3,290บาท ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 3,290บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่44/63 ลว13ม.ค63

11 จัดซื้อดอกไมพ้ลาสติก 7 รายการ 5,000           5,000          เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงแกว้/ 5,000 บาท ร้านเวียงแกว้/ 5,000 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่45/63 ลว13ม.ค63

12 จัดซื้อกระดาษถา่ยเอกสาร 3,250           3,250          เฉพาะเจาะจง ร้านสยามเคมคีอล3,250.-บาท ร้านสยามเคมคีอล3,250.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่46/63 ลว15ม.ค63

13 จัดซื้ครุภัณฑ์พัดลม3ตัว 7,800           7,800          เฉพาะเจาะจง หจก.กติติชยัฯ 7,800บาท หจก.กติติชยัฯ 7,800บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่47/63 ลว20ม.ค63

13 จัดซื้อวัสดคุส้านักงาน2รายการ 8,120           8,120          เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตาฯ 8,120บาท ร้านบัณฑิตาฯ 8,120บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่48/63 ลว20ม.ค63

14 จัดซื้อกระสอบบรรจุทราย 21,000         21,000        เฉพาะเจาะจง ร้านเอสอาร์ฯ/21,000.-บาท ร้านเอสอาร์ฯ/21,000.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่49/63 ลว23ม.ค63

15 จัดซื้อวัสดคุไฟฟ้า5รายการ 13,440         13,440        เฉพาะเจาะจง ร้านดที๊อป/ 13,440บาท ร้านดที๊อป/ 13,440บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่50/63 ลว27ม.ค63

16 จัดซื้อแบตเตอร่ีรถบรรทุกน้้า2ลกู 6,800           6,800          เฉพาะเจาะจง นายสุระศกัดิ์ อ่ินมะโน/6,800บาท นายสุระศกัดิ์ อ่ินมะโน/6,800บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่51/63 ลว28ม.ค63

17 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ กมุภาพันธ์ 4,060           4,060          เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุข/4,060 บาท ร้านสันติสุข/4,060 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสัง่ซือ้เลขที ่52/63 ลว31ม.ค63

สรปุผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25623
องค์การบรหิารส่วนต าบลพงษ์  อ าเภอสันติสุข  จังหวัดนา่น

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

วันที ่1 มกราคม 2563 - วันที ่31 มกราคม 2563
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16 จ้างเหมาถา่ยเอกสารและเขา้เลม่ 975.00              975.00            เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤด/ี 975บาท ร้านมลฤด/ี 975บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/63 ลว.6มค.63

17 จ้างเหมาป้ายไวนิล 900.00              900.00            เฉพาะเจาะจง หจก.น่านออฟเซต/  9000 บาท หจก.น่านออฟเซต/  9000 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/63 ลว.8มค.63

18 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองเสียง 1 งาน 2,500.00           2,500.00         เฉพาะเจาะจง นายต๋อง แดงหา/ 2,500 บาท นายต๋อง แดงหา/ 2,500 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/63 ลว.10มค.63

19 จ้างเหมาเช่าสไลเดอร์ 1 งาน 5,800                5,800              เฉพาะเจาะจง นางสุวนันท์ ค้าปาละ/5,800บาท นางสุวนันท์ ค้าปาละ/5,800บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/63 ลว.10มค.63

20 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเคร่ือง 2,070                2,070              เฉพาะเจาะจง หจก.ต้ังจิตนุสรณ์/2,070 บาท หจก.ต้ังจิตนุสรณ์/2,070 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 31/63 ลว.15มค.63

21 จ้างเหมาซ่อมรถไถ 1 คัน 23,640              23,640            เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ อ่ินมะโน/ 23,640 บาท นายสุรศักดิ์ อ่ินมะโน/ 23,640 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่32/63 ลว.22มค.63

22 จ้างเหมาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 3,700                3,700              เฉพาะเจาะจง ร้านอัมรินทร์ฯ / 3,700บาท ร้านอัมรินทร์ฯ / 3,700บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 33/63 ลว.28มค.63

23 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,350                2,350              เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤด/ี2,350บาท ร้านมลฤด/ี2,350บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/62 ลว.28ม.ค62
24 โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางสายป่าแดด 6,380,546         6,380,546       e-bidding บ.แพร่ธ้ารงวิทย์/ 6,380,545.99บาท บ.แพร่ธ้ารงวิทย์/ 6,380,545.99บาท ผู้ชนะการเสนอราคา สัญญาจ้างเลขที่ 6/63ลว.3 ม.ค 63

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่

คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง



แบบ สขร.1

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 17,350      17,350     เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป 17,350บาท ร้านดีท๊อป 17,350บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/63  ลว3ก.พ.63

2 จัดซื้ออาหารเสริมนมฯโรงเรียน 283,866       283,866      เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหมฯ่/283,866 บาท บ.เชยีงใหมฯ่/283,866 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 54/63  ลว5ก.พ.63

3 จัดซื้ออาหารกลางวัน อาหารว่าง 2,145        2,145       เฉพาะเจาะจง นส.วรดา กิจการ/ 2,145บาท นส.วรดา กิจการ/ 2,145บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/63  ลว14ก.พ.63

4 จัดซื้ออาหารกลางวัน อาหารว่าง 2,145        2,145       เฉพาะเจาะจง นส.วรดา กิจการ/ 2,145บาท นส.วรดา กิจการ/ 2,145บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 56/63  ลว21ก.พ.63

5 จัดซื้อผ้าม่าน จ านวน 3 รายการ 6,100        6,100       เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตาผ้าม่าน/6,100บาท ร้านบัณฑิตาผ้าม่าน/6,100บาทไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/63  ลว24ก.พ.63

6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,733        1,733       เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป 1,733บาท ร้านดีท๊อป 1,733บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 58/63  ลว28ก.พ.63

7 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 4,340        4,340       เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุขฯ 4,340บาท ร้านสันติสุขฯ 4,340บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 59/63  ลว28ก.พ.63

8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ 6,530        6,530       เฉพาะเจาะจง ร้านดีท๊อป 6,530.-บาท ร้านดีท๊อป 6,530.-บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/63  ลว3ก.พ.63

9 จ้างเหมาซ่อมคอมฯ1เคร่ือง 500           500          เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤด/ี 500 ร้านมลฤด/ี 500 ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 35/63ลว.5ก.พ.63

10 จ้างเหมาเปลี่ยนถา่ยน้ ามนัเคร่ือง 17,970         17,970        เฉพาะเจาะจง หจก.ต้ังจิตนุสรณ์/17,970 บาท หจก.ต้ังจิตนุสรณ์/17,970 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 36/63 ลว.12กพ .63

11 โครงการกอ่สร้าง ถนนลาดยางแอสฯ 1,234,800    1,234,800   e-bidding บ.แทร็คโก ้จ ากดั/ 1,234,800บาท บ.แทร็คโก ้จ ากดั/ 1,234,800บาท ผู้ชนะการเสนอราคาสัญญาจ้างเลขที่ 7/63ลว.5 กพ 63

ม.7,8,10,11

เหตผุลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซือ้หรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

สรปุผลการด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลพงษ์  อ าเภอสันติสุข  จังหวัดนา่น

วันที ่1 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับ งานที่จัดซือ้จัดจ้าง วงเงินที่

ซือ้หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซือ้หรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่ซ้ือ

หรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง



แบบ สขร.1

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 16,440       16,440      เฉพาะเจาะจงหจก.วรนันท์ฯ/ 16,440 บาท หจก.วรนันท์ฯ/ 16,440 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 60/63  ลว3ม.ีค.63

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฯ 1,093         1,093        เฉพาะเจาะจงร้านมลฤด/ี 1,093 ร้านมลฤด/ี 1,093 ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 61/63  ลว6ม.ีค.63

3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน2รายการ 1,032         1,032        เฉพาะเจาะจงร้านดีท๊อป /1,032บาท ร้านดีท๊อป /1,032บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 62/63  ลว11ม.ีค.63

4 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 9,750         9,750        เฉพาะเจาะจงร้านสยามเคมีคอล 9,750บาท ร้านสยามเคมีคอล 9,750บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/63  ลว23ม.ีค.63

5 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 6,500         6,500        เฉพาะเจาะจงร้านสยามเคมีคอล 6,500บาท ร้านสยามเคมีคอล 6,500บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/63  ลว23ม.ีค.63

6 จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า 40,680       40,680      เฉพาะเจาะจงร้านวัง'สัตว์/40,80บาท ร้านวัง'สัตว์/40,80บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/63  ลว23ม.ีค.63

7 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 24รายการ 17,315         17,315         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 17,315บาท ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 17,315บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 66/63  ลว27ม.ีค.63

8 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 7รายการ 2,780           2,780           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 2,780บาท ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 2,780บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 67/63  ลว27ม.ีค.63

9 จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 12รายการ 3,474           3,474           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 3,474บาท ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 3,474บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/63  ลว27ม.ีค.63

10 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ 7รายการ 15,657         15,657         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 15,657บาท ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 15,657บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 69/63  ลว31ม.ีค.63

11 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ 3รายการ 24,480         24,480         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 24,480บาท ร้านเอ็น เอ็นฯ/ 24,480บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/63  ลว31ม.ีค.63

12 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เมษายน 4,200           4,200           เฉพาะเจาะจง ร้านสันติสุข/4,200 บาท ร้านสันติสุข/4,200 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/63  ลว31ม.ีค.63
13 จ้างเหมาท าเว็ปไซต์ 29,900       29,900      เฉพาะเจาะจงบริษัทไอ.ทีโกลโบล/29,900 บาท บริษัทไอ.ทีโกลโบล/29,900 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที3่7/63ลว.4 มี.ค.63
14 จ้างเหมาป้ายไวนิล 450              450              เฉพาะเจาะจง หจก.น่านออฟเซต/  450 บาท หจก.น่านออฟเซต/  450 บาท ไมเ่กนิราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/63 ลว.4 ม.ีค.63
15 จ้างเหมาซ่อมคอมฯ1เคร่ือง 2,300         2,300        เฉพาะเจาะจงร้านมลฤด/ี 2,300 ร้านมลฤด/ี 2,300 ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที4่0/63ลว.16 มี.ค.63
16 จ้างเหมาป้ายไวนิล 900              900              เฉพาะเจาะจง หจก.น่านออฟเซต/  450 บาท หจก.น่านออฟเซต/  450 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที4่1/63ลว.16 มี.ค.63
17 จ้างเหมาก่อสร้างบ่อน้ าต้ืน 50,000       50,000      เฉพาะเจาะจงหจก.พรหมเจริญ/50,000 บาท หจก.พรหมเจริญ/50,000 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที4่2/63ลว.17 มี.ค.63
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18 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร๊ินฯ 350            350           เฉพาะเจาะจงร้านมลฤด/ี 350 ร้านมลฤด/ี 350 ไม่เกินราคากลาง ใบสั่งจ้างเลขที4่3/63ลว.27 มี.ค.63
19 โครงการก่อสร้างพนังม.9 250,000     250,000    เฉพาะเจาะจงหจก.พรหมเจริญ/ 250,000บาทหจก.พรหมเจริญ/ 250,000บาทไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที8่/63 ลว.17มี.ค.63
20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ 282,000     282,000    เฉพาะเจาะจงหจก.83น่านเอ็นจิ/ 282,000บาทหจก.83น่านเอ็นจิ/ 282,000บาทไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที่ 9/63ลว.17มี.ค.63

ประปาต าบลพงษ์ ไม่เกินราคากลาง
21 โครงการจ้างออกแบบ 177,000     177,000    เฉพาะเจาะจงหจก.อาร์แอนด์เอ/177,000บาทหจก.อาร์แอนด์เอ/177,000บาทไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที1่0/63ลว.25มี.ค.63
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ใบสั่งจ้างเลขที4่0/63ลว.16 มี.ค.63
ใบสั่งจ้างเลขที4่1/63ลว.16 มี.ค.63
ใบสั่งจ้างเลขที4่2/63ลว.17 มี.ค.63



ใบสั่งจ้างเลขที4่3/63ลว.27 มี.ค.63
สัญญาจ้างเลขที8่/63 ลว.17มี.ค.63
สัญญาจ้างเลขที่ 9/63ลว.17มี.ค.63

สัญญาจ้างเลขที1่0/63ลว.25มี.ค.63
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