แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลพงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
วันที� 1 ตุลาคม 2563 - วันที� 31 ตุลาคม 2563
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�ซื�อ
หรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�และวันที�ของสัญญาหรือ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
เสนอ
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง

1 จัดซื�อนํ�ามันเพลิง (กองช่าง)

เฉพาะเจาะจง

ร้านยูเมะการค้า/ บาท

ร้านยูเมะการค้า/ บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 1/64 ลว.1 ตค.63

2 จัดซื�อนํ�ามันเพลิง (สํานักปลัด)

เฉพาะเจาะจง

ร้านยูเมะการค้า /บาท

ร้านยูเมะการค้า/ บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 2/64 ลว.1 ตค.63

3 จัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เฉพาะเจาะจง

ร้านนํ�าดื�มเอสพี/ บาท

ร้านนํ�าดื�มเอสพี/ บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 3/64 ลว.1 ตค.63

4 นํ�ามันพ่นหมวกควัน

เฉพาะเจาะจง

ร้านยูเมะการค้า / บาท

ร้านยูเมะการค้า /บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 4/64 ลว.2 ตค.63

5 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน
6 จัดซื�อวัสดุยานพาหนะ

300
350

300 เฉพาะเจาะจง
350 เฉพาะเจาะจง

ร้านมลฤดี / 300 บาท
ร้านยูเมะการค้า /350 บาท

7 จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง

1,200

1,200 เฉพาะเจาะจง

ร้านดีท็อป/ 1,200 บาท

8 จัดซื�อพานพุ่มดอกไม้สด

1,000

1,000 เฉพาะเจาะจง

9 จัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4,670

4,670 เฉพาะเจาะจง

10 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์(สํานักปลัด)

8,230

8,230 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงศิลป์ดอทคอม/8,230 บาทหจก.รุงศิลป์ดอทคอม/8,230 บาทไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 10/64 ลว.21 ตค.6

13,650

13,650 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงศิลป์ดอทคอม/13,650 บาท
หจก.รุงศิลป์ดอทคอม/13,650 บาทไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที�11/64 ลว 21 ต.ค.6

12 จัดซื�ออาหารกลางวันแล้วอาหารว่างพ

4,030

4,030 เฉพาะเจาะจง นางนงรัก ป้องแก้ว / 4,030 บาท นางนงรัก ป้องแก้ว / 4,030 บาทไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที�12/64 ลว 26 ต.ค.6

13 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน

8,420

8,420 เฉพาะเจาะจง ร้านอ็น เอ็น / 8,420 บาท

6,380

6,380 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม/6,380 บาทหจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม/6,380 บา ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 14/2563 ลว.27 ตค

15 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล 1 ป้าย

450

450 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านออฟเซต / 450 บาท หจก.น่านออฟเซต / 450 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 1/2564 ลว. 1 ต.ค

16 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที� 1 งาน

4,000

4,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทกานต์ ตาทิตย์ / 4,000 บน.ส.จันทกานต์ ตาทิตย์ / 4,000 บไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 2/2564 ลว. 1 ต.ค

36,000

36,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญส่งบริการ / 36,000 บาท ร้านบุญส่งบริการ / 36,000 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 3/2564 ลว. 1 ต.ค

11 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)

14 จัดซ้อวัสดุคอมพิวเตอร์

17 จ้างเหมาเช่าเครื�องถ่ายเอกสาร 12 เดือน

ร้านมลฤดี / 300 บาท
ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 5/64 ลว.5 ตค.63
ร้านยูเมะการค้า /350 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 6/64 ลว.8 ตค.63
ร้านดีท็อป/ 1,200 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 7/64 ลว8 ตค.63

ร้านดอกไม้รินทร์ /1,000 บาท ร้านดอกไม้รินทร์ /1,000 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 8/64 ลว.20 ตค.63
ร้านดีท็อป/ 4,670 บาท

ร้านดีท็อป/ 4,670 บาท

ร้านอ็น เอ็น / 8,420 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 9/64 ลว.21 ตค.63

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที�13/64 ลว 27 ต.ค.6

18 จ้างเหมาผู้ช่วยพัสดุ 1 เดือน

8,000

19 จ้างเหมาพ่นหมอกควัน 1 วัน

800

20 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กาญจนารัติ อิ�นมะโน / 8,000 บาทน.ส.กาญจนารัติ อิ�นมะโนไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 4/2564 ลว. 1 ต.ค6
800 เฉพาะเจาะจง นาย อ้วน เงินสม / 800 บาท

นาย อ้วน เงินสม / 800 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 5/2564 ลว. 2 ต.ค

5,220

5,220 เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี / 5,220 บาท

ร้านมลฤดี / 5,220 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 6/2564 ลว. 6 ต.ค

21 จ้างเหมาซ่อมเครื�องพิมพ์คอมพิวเตอร์

500

500 เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี / 500 บาท

ร้านมลฤดี / 500 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 7/2564 ลว. 7 ต.ค

22 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล 1 ป้าย

450

450 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดีบพริ�นติ�ง /450 บาท ร้านไอเดีบพริ�นติ�ง /450 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 8/2564 ลว. 26 ต.ค

23 จ้างเหมาประกอบอาหาร

1,800

1,800 เฉพาะเจาะจง นางรพีภัทร์ อินนา / 1,800 บาท นางรพีภัทร์ อินนา / 1,800 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 9/2564 ลว. 27 ต.ค

24 จ้างเหมานักการภารโรง

96,000

96,000 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ นาอิ�น/96,000 บาท นายวิโรจน์ นาอิ�น/96,000 บาท ไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที� 1/64 ลว1ต

25 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องฯ

96,000

96,000 เฉพาะเจาะจง นายสัญญา เงินสม/96,000 บาท นายสัญญา เงินสม/96,000 บาท ไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที� 2/64 ลว1ต

26 จ้างเหมาเจ้าหน้าที�ประปา

96,000

96,000 เฉพาะเจาะจง น.ส ธิดารัตน์ แสนศรี/96,000 บาน.ส ธิดารัตน์ แสนศรี/96,000 บ ไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที� 3/64 ลว 1ต

27 จ้างเหมาผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

102,000

102,000 เฉพาะเจาะจง นายธนวัตน์ ธิบดี/102,000 บาท นายธนวัตน์ ธิบดี/102,000 บาท ไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที� 4/64 ลว 1ต

28 จ้างเหมาพนักงานขับรถไถ

102,000

108,000 เฉพาะเจาะจง นายมิ�ง กุศล/108,000 บาท

นายมิ�ง กุศล/108,000 บาท

ไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที� 5/64 ลว1ต

29 จ้างเหมาเจ้าหน้าที�ปฎิบัติงาน EMS

96,000

96,000 เฉพาะเจาะจง นายวรากร จารเมือง/96,000 บาทนายวรากร จารเมือง/96,000 บาทไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที� 6/64 ลว1ต

30 จ้างเหมาเจ้าหน้าที�ปฎิบัติงาน EMS

96,000

96,000 เฉพาะเจาะจง นายฐานันดร สุริยศ/96,000 บาทนายฐานันดร สุริยศ/96,000 บาทไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที� 7/64ลว1 ต

31 จ้างเหมาเจ้าหน้าที�ปฎิบัติงาน EMS

96,000

96,000 เฉพาะเจาะจง นายอํานวย ตาทิตย์/96,000บาท นายอํานวย ตาทิตย์/96,000บาท ไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที� 8/64 ลว1ต
สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลพงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

1 จัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน
3 วัสดุคอมพิวเตอร์
4 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน

วงเงินที�ซื�อ
หรือจ้าง

วันที� 1 พฤศจิกายน 2563 - วันที� 31 พฤศจิกายน 2563
รายชือผู้เสนอราคาและราคาที
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�และวันที�ของสัญญาหรือ
เสนอ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง

1,600

1,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ็น /1,600 บาท

ร้าน เอ็น เอ็น /1,600 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 17/2564 ลว.10 พ.

13,000

13,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ็น /13,000 บาท

ร้าน เอ็น เอ็น /13,000 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 18/2564 ลว.10 พ.

ร้าน เอ็น เอ็น / 350 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 19/2564 ลว.10 พ.

350
4,800

350 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ็น / 350 บาท

4,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัชรสินพาณิชย์ / 4800 บบริษัท พัชรสินพาณิชย์ / 4800 บไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 20/2564 ลว.12 พ.

5 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน(กองคลัง)
6 จัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

3,848
14,550

3,848 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ็น / 3,848 บาท
14,550 เฉพาะเจาะจง ร้านดีท็อป / 14,550 บาท

ร้าน เอ็น เอ็น / 3,848 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 21/2564 ลว.17 พ.

ร้านดีท็อป / 14,550 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 22/2564 ลว. 26 พ

7 จัดซื�ออาหารเสริม(นม) ไตรมาสที� 1/6

285,156

285,156 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลล์ จํากัดบริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลล์ จํากัดไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 23/2564 ลว.27 พ.

8 จัดซื�ออาหารเสริม(นม) ไตรมาสที�1/64

75,228

75,228 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลล์ จํากัดบริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลล์ จํากัดไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 24/2564 ลว.27 พ.

9 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที�พัสดุ 1 เดือน

8,000

8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กาญจนารัติ อิ�นะโน /8,000 น.ส.กาญจนารัติ อิ�นะโน /8,000 ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 10/2564 ลว. 1 พ.

10 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าสู้พื�นที�เกษต

26,900

11 จ้างเหมาทําตรายาง

26,900 เฉพาะเจาะจง หจก.กองศรี / 26,900 บาท

หจก.กองศรี / 26,900 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 11/2564 ลว. 3 พ.

2,520

2,520 เฉพาะเจาะจง หจก.น่านออฟเซต / 2,520 บาท หจก.น่านออฟเซต / 2,520 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 12/2564 ลว. 4 พ.

12 จ้างเหมาซ่อมเครื�องพิมพ์ (ศ.พ.ด ราษรั

450

450 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ / 450 บร้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ / 450 บไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 13/2564 ลว. 4 พ.

13 จ้างเหมาปรับปรุงพื�นที�การเกษตร ม.5

16,500

16,500 เฉพาะเจาะจง หจก.วรนันท์ / 16,500 บาท

14 จ้างเหมาปรับปรุงพื�นที�การเกษตร ม.1

14,200

14,200 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง / 14,200 บาทหจก.พรหมเจริญก่อสร้างไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 15/2564 ลว. 5. พ

15 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 40 เล่ม

2,120

2,120 เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี / 2,120 บาท

หจก.วรนันท์ / 16,500 บาท
ร้านมลฤดี / 2,120 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 14/2564 ลว.4 พ.ย
ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 16/2564 ลว. 6 พ.

16 จ้างเหมาปรังปรุงถนนเข้าสู้พื�นที� บ้าน

19,100

19,100 เฉพาะเจาะจง หจก. กองศรีก่อสร้าง / 19,100 บหจก. กองศรีก่อสร้าง / 19,100 บไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 17/2564 ลว. 9 พ.

17 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กข 7005 น่

14,105

14,105 เฉพาะเจาะจง หจก.ตั�งจิตนุสรณ์ / 14,105 บาท หจก.ตั�งจิตนุสรณ์ / 14,105 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 18/2564 ลว. 12 พ

18 จ้างเหมาซ่อมถนนบ้านหนองใหม่ หมู่

11900

11900 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญ / 11,900 บาท หจก.พรหมเจริญ / 11,900 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 20/2564 ลว. 23 พ

19 จ้างเหมาซ่อมถนนบ้านดอนกลาง ม.8

37200

37200 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญ/ 37,200 บาท หจก.พรหมเจริญ/ 37,200 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 21/2564 ลว. 23 พ

20 จ้างเหมาซ่อมถนนบ้านศรีบุญเรือง ม.2

45400

45400 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญ/45,400 บาท หจก.พรหมเจริญ/45,400 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 22/2564 ลว. 23 พ

21 จ้างเหมาตัดหญ้า

4070

4070 เฉพาะเจาะจง นายศักรินทร์ ผาระกัน / 4,070 บนายศักรินทร์ ผาระกัน / 4,070 บไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 23/2564 ลว. 26 พ

22 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าพัสดุ

8000

8000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กาญจนารัติ อิ�นมะโน /8,000 บาทน.ส.กาญจนารัติ อิ�นมะโนไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 24/2564 ลว. 30 พ

679000

6790000 เฉพาะเจาะจง บ.ส.เต็งไตรรัตน์/6,799,000บาท บ.ส.เต็งไตรรัตน์/6,799,000บาทไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที� 1/2564 ลว. 5 พ.ย

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีด
บ้านหนองใหม่- ปางช้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลพงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�ซื�อ

วันที� 1 ธันวาคม 2563 - วันที� 31 ธันวาคม 2563
รายชือผู้เสนอราคาและราคาที
ผ้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผลที�คัดเลือก เลขที�และวันที�ของสัญญาหรือ

ลาดบ

งานทจดซอจดจาง

วงเงนทซอ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

เสนอ

ผูไดรบการคดเลอกและราคา เหตุผลทคดเลอก เลขทและวนทของสญญาหรอ
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง

1 จัดซื�อยางรถยนต์ กข 7005 น่าน

22,000

22,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคมอเตอร์ยางยนต์ /22,000 หจก.เคมอเตอร์ยางยนต์ /22,000 ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 25/2564 ลว. 9 ธ.ค

2 จัดซื�อชุดอุปกรณ์ DLTV (ศ.พ.ด. พงษ์

28,400

28,400 เฉพาะเจาะจง ร้านชํานาญมีเดีย / 28,400 บาท ร้านชํานาญมีเดีย / 28,400 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 26/2564 ลว. 16 ธ.

3 จัดซื�อชุดอุปกรณ์ DLTV (ศ.พ.ด. ปางช

28,400

28,400 เฉพาะเจาะจง ร้านชํานาญมีเดีย / 28,400 บาท ร้านชํานาญมีเดีย / 28,400 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 26/2564 ลว. 16 ธ.

4 จ้างเหมาเปลี�ยนแบตเตอรี�นอกสถานที�

5,000

5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอิเล็คทริค / 5,000 บาท

ร้านอิเล็คทริค / 5,000 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 25/2564 ลว. 4 ธ.ค

5 จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์

15,800

15,800 เฉพาะเจาะจง ร้านอิเล็คทริค / 15,800 บาท

ร้านอิเล็คทริค / 15,800 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 26/2564 ลว. 9 ธ.ค

6 จัดซื�อยางรถยนต์ กข 7005 น่าน

22,000

22,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เคมอเตอร์ยางยนต์ /22,000 หจก.เคมอเตอร์ยางยนต์ /22,000 ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 25/2564 ลว. 9 ธ.ค

7 จัดซื�อชุดอุปกรณ์ DLTV (ศพด. พงษ์)

28,400

28,400 เฉพาะเจาะจง ร้านชํานาญมีเดีย / 28,400 บาท ร้านชํานาญมีเดีย / 28,400 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 26/2564 ลว. 16 ธ.

8 จัดซื�อชุดอุปกรณ์ DLTV (ศพด.ปางช้า

28,400

28,400 เฉพาะเจาะจง ร้านชํานาญมีเดีย / 28,400 บาท ร้านชํานาญมีเดีย / 28,400 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 27/2564 ลว.16 ธ.ค

9 จัดซื�ออาหารกลางวันและอาหารว่าง

1,020

1,020 เฉพาะเจาะจง นางนงรัก ป้องแก้ว / 1020 บาท นางนงรัก ป้องแก้ว / 1020 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 28/2564 ลว. 22 ธ.

10 จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง
11 จัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

700

700 เฉพาะเจาะจง ร้านดีท็อป / 700 บาท

ร้านดีท็อป / 700 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 29/2564 ลว. 22 ธ.

2,290

2,290 เฉพาะเจาะจง ร้านดีท็อป / 2290 บาท

ร้านดีท็อป / 2290 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 30/2564 ลว. 22 ธ.

ร้านชํานาญมีเดีย / 600 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 31/2564 ลว. 22ธ.ค

12 จัดซื�อเหรียญรางวัล

600

600 เฉพาะเจาะจง ร้านชํานาญมีเดีย / 600 บาท

13 จัดซื�อวัสดุอปกรณ์โครงการ

448

448 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมภัณฑ์การค้า / 448 บาท ร้านรวมภัณฑ์การค้า / 448 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 32/2564 ลว. 22 ธ

14 จัดซื�อธงแดงพร้อมสกรีน

2,640

2,640 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมล ดีไซน์ / 2640 บาท

15 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์

7,370

7,370 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม / 7370 บาหจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม / 7370 บาไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 33/2564 ลว. 24.ธ.

16 จัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน

9,500

9,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ / 9500 บาท

บริษัท พี.เค.เอฟ / 9500 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 34/2564 ลว. 28.ธ.

17 จัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน

4,900

4,900 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เค.เอฟ / 4900 บาท

บริษัท พี.เค.เอฟ / 4900 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 35/2564 ลว. 28.ธ.

18 จัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์

9,885

9,885 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาพาณิชย์ / 9885 บาท ร้านพัฒนาพาณิชย์ / 9885 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 36/2564 ลว. 28.ธ.

17 จ้างเหมาซ่อมรถ1กค1917 1 คัน

1,840

1,840 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเมะการค้า /1,840 บาท

18 จ้างเหมาเปลี�ยนแบตเตอรี�นอกสถานที�

5,000

5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านส.อิเล็กทรอนิกส์ / 5000 บาทร้านส.อิเล็กทรอนิกส์ / 5000 บา ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 26/2564 ลว. 4. ธ.

19 จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์

15,850

15,850 เฉพาะเจาะจง ร้านส.อิเล็กทรอนิกส์ / 5000 บาทร้านส.อิเล็กทรอนิกส์ / 5000 บา ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 27/2564 ลว. 9.ธ.ค

20 จ้างเหมาป้ายไวนิล

450

450 เฉพาะเจาะจง ร้านน่านออฟเซต / 450 บาท

ร้านพิมล ดีไซน์ / 2640 บาท

ร้านยูเมะการค้า /1,840 บาท

ร้านน่านออฟเซต / 450 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 33/2564 ลว. 23 ธ.

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้าง เลขที� 26/62 ลว.25 ธค.6

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 28/2564 ลว.21.ธ.

21 จ้างเหมาเครื�องเสียงในการจัดการแข่ง

2,000

2,000 เฉพาะเจาะจง นายประคอง อภิวันท์ / 2000 บานายประคอง อภิวันท์ / 2000 บาไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 29/2564 ลว. 21.ธ

22 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที�

5,000

5,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย แสนศรี / 5000 บาท นายเอกชัย แสนศรี / 5000 บาท ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 30/2564 ลว. 22.ธ

23 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

850

850 เฉพาะเจาะจง ร้านปางค่าเฟอร์นิเจอร์ / 850 บา ร้านปางค่าเฟอร์นิเจอร์ / 850 บา ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 31/2564 ลว. 24.ธ

24 จ้างเหมาติดตั�งระบบเน็ตเวร์ค

3,680

3,680 เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี / 3680 บาท

25 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

8,000

8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.กาญจนารัติ อิ�นมะโน / 800น.ส.กาญจนารัติ อิ�นมะโน / 800ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 33/2564 ลว. 30.ธ

90,000

90,000 เฉพาะเจาะจง ว่าที�ร้อยตรี ณัชพล คํายาน /9,000ว่าที�ร้อยตรี ณัชพล คํายาน /9,00 ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 34/2564 ลว. 30 ธ

26 จ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา

ร้านมลฤดี / 3680 บาท

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 32/2564 ลว. 28.ธ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25624
องค์การบริหารส่วนตําบลพงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
วันที� 1 มกราคม 2564 - วันที� 31 มกราคม 2564
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�
วิธีซื�อหรือ
ราคากลาง
ซื�อหรือจ้าง
จ้าง

1 จัดซื�อกระสอบทราย
2 จัดซื�อแบตเตอรี� กข 7005 น่าน
3 จัดซื�ออาหารว่าง
4 จัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน
5 จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว
6 จัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแ
7 จัดซื�อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
8 จัดซื�อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
9 จัดซื�อกระดาษถ่ายเอกสาร
10 จัดซื�อวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์
11 จัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน
12 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์

14,000
3,500
1,505
30,000
14,735
8,575
29,500
30,500
3,250
4,470
108,000

31,570

14,000 เฉพาะเจาะจง
3,500 เฉพาะเจาะจง
1,505 เฉพาะเจาะจง
30,000 เฉพาะเจาะจง
14,735 เฉพาะเจาะจง
8,575 เฉพาะเจาะจง
29,500 เฉพาะเจาะจง
30,500 เฉพาะเจาะจง
3,250 เฉพาะเจาะจง
4,470 เฉพาะเจาะจง
108,000 เฉพาะเจาะจง
31,570 เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที เลขทีและวันทีของสัญญา
คัดเลือกโดย หรือข้อตกลงในการซื�อ
สรุป
หรือจ้าง
ร้านพัฒนาพาณิชย์/14,000 ร้านพัฒนาพาณิชย์/14,000 ไม่เกินราคากลางใบสั�งซื�อเลขที� 39/64 ลว 6 ม
ร้านอิเล็คทริค/3,500
ร้านอิเล็คทริค/3,500
ไม่เกินราคากลางใบสั�งซื�อเลขที� 40/64 ลว 6 ม
นางนงรัก ป้องแก้ว/1,505 นางนงรัก ป้องแก้ว/1,505 ไม่เกินราคากลางใบสั�งซื�อเลขที� 41/64 ลว 6 ม
บริษัท พี.เค.เอฟฯ/30,000 บริษัท พี.เค.เอฟฯ/30,000 ไม่เกินราคากลางใบสั�งซื�อเลขที� 42/64 ลว 8 ม
ร้านสยามเคมีคอล/14,735 ร้านสยามเคมีคอล/14,735 ไม่เกินราคากลางใบสั�งซื�อเลขที� 43/64 ลว 11 ม
ร้านสยามเคมีคอล/8,575 ร้านสยามเคมีคอล/8,575 ไม่เกินราคากลางใบสั�งซื�อเลขที� 44/64 ลว 11 ม
ไม่เกินราคากลางใบสั�งซื�อเลขที� 45/64 ลว 14 ม
หจก.รุ่งศิลป์/29,500
หจก.รุ่งศิลป์/29,500
ไม่เกินราคากลางใบสั�งซื�อเลขที� 46/64 ลว 14 ม
หจก.รุ่งศิลป์/30,500
หจก.รุ่งศิลป์/30,500
ร้านสยามเคมีคอล/3,250 ร้านสยามเคมีคอล/3,250 ไม่เกินราคากลางใบสั�งซื�อเลขที� 47/64 ลว 21 ม
ไม่เกินราคากลางใบสั�งซื�อเลขที� 48/64 ลว 22 ม
หจก.รุ่งศิลป์/4,470
หจก.รุ่งศิลป์/4,470
บริษัทโฟโต้วิศกรรม/108,0 บริษัทโฟโต้วิศกรรม/108,0ไม่เกินราคากลางใบสั�งซื�อเลขที� 49/64 ลว 26 ม
หจก.รุ่งศิลป์/31,570
หจก.รุ่งศิลป์/31,570
ไม่เกินราคากลางใบสั�งซื�อเลขที� 50/64 ลว 26 ม
รายชื�อผู้เสนอราคาและ
ราคาที�เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

13 จัดซื�อวัสดุท่อประปา
13 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์
14 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์
15 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
16 จ้างเหมาออกแบบ
17 จ้างเหมาซ่อมจักรยานยนต์
18 จ้างเหมาออกแบบ
19 จ้างเหมาวางท่อประปา

83,308
31,570
1,850
5,600
40,000
2,010
37,000
56,500

83,308 เฉพาะเจาะจง
31,570 เฉพาะเจาะจง
1,850 เฉพาะเจาะจง
5,600 เฉพาะเจาะจง
40,000 เฉพาะเจาะจง
2,010 เฉพาะเจาะจง
37,000 เฉพาะเจาะจง
56,500 เฉพาะเจาะจง

หจก.ศรีสุนทรน่าน/83,305 หจก.ศรีสุนทรน่าน/83,305 ไม่เกินราคากลางใบสั�งซื�อเลขที� 51/64 ลว 26 ม
หจก.รุ่งศิลป์/31,570
หจก.รุ่งศิลป์/31,570
ไม่เกินราคากลางใบสั�งซื�อเลขที� 52/64 ลว 27 ม
ร้านมลฤดี/1,850
ร้านมลฤดี/1,850
ไม่เกินราคากลางใบสั�งจ้างเลขที� 35/64 ลว 14
ร้านมลฤดี/5,600
ร้านมลฤดี/5,600
ไม่เกินราคากลางใบสั�งจ้างเลขที� 36/64 ลว 14
หจก.อาร์.แอนด์.เอ/40,000 หจก.อาร์.แอน.เอ/40,000 ไม่เกินราคากลางใบสั�งจ้างเลขที� 37/64 ลว 19
ร้านยูเมะการค้า/2,010
ร้านยูเมะการค้า/2,010 ไม่เกินราคากลางใบสั�งจ้างเลขที� 38/64 ลว 21
หจก.อาร์.แอนด์.เอ/37,000 หจก.อาร์.แอนด์.เอ/37,000 ไม่เกินราคากลางใบสั�งจ้างเลขที� 39/64 ลว 22
หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง/5 หจก.พรหมเจริญก่อสร้าง/5ไม่เกินราคากลางใบสั�งจ้างเลขที� 40/64 ลว 29
แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลพงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที� 28 กุมภาพันธ์ 2564
ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

1 จัดซื�อครุภัณฑ์คอมฯ

วงเงินที�ซื�อ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที� ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�และวันที�ของสัญญาหรือ
เสนอ
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง

29,500

29,500 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์/29,500

หจก.รุ่งศิลป์/29,500

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 53/64 ลว 1 ก.พ 64

2 จัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน (คลัง)

7,600

7,600 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฟโต้ฯ/7,600

บริษัทโฟโต้ฯ/7,600

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 54/64 ลว 1 ก.พ 64

3 จัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน (สํานักปลัด)

4,400

4,400 เฉพาะเจาะจง บริษัทโฟโต้ฯ/4,400

บริษัทโฟโต้ฯ/4,400

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 55/64 ลว 1 ก.พ 64

4 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์

250

250 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์/250

หจก.รุ่งศิลป์/250

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 56/64 ลว 3 ก.พ 64

5 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์

1,760

1,760 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์/1,760

หจก.รุ่งศิลป์/1,760

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 57/64 ลว 3 ก.พ 64

6 จัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

16,840

16,840 เฉพาะเจาะจง ร้านดีท็อป /16,840

ร้านดีท็อป /16,840

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 58/64 ลว 3 ก.พ 64

8,465

8,465 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็น /8,465

ร้านเอ็น เอ็น /8,465

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 59/64 ลว 3 ก.พ 64

7 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน
8 จัดซื�ออาหารเสริม

287,189

287,189 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์/287,189บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์/287,189 ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 60/64 ลว 8 ก.พ 64

89,460

89,460 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์/89,460 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์/89,460 ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 61/64 ลว 8 ก.พ 64

ไตรมาส 2/2564 (ร.ร)
9 จัดซื�ออาหารเสริม

ไตรมาส 2/2564 (ศพด.)

14

ไม่เกินราคากลาง

เฉพาะเจาะจง

10 จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง

4,626

11 จัดซื�อยางรถยนต์

38,980

4,626 เฉพาะเจาะจง ร้านดีท็อป /4,626

ร้านดีท็อป /4,626

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 62/64 ลว 8 ก.พ 64

38,980 เฉพาะเจาะจง หจก.เค มอเตอร์ยางยนต์ /38,980หจก.เค มอเตอร์ยางยนต์ /38,980ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 63/64 ลว 10 ก.พ 6

12 จัดซื�อแบตเตอรี� บจ 8450 น่าน

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.อิเล็คทริค/7,000

ร้าน ส.อิเล็คทริค/7,000

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 64/64 ลว 10 ก.พ 6

13 จัดซื�ออาหารกลางวัน

6,630

6,630 เฉพาะเจาะจง นางนงรัก ป้องแก้ว/6,630

นางนงรัก ป้องแก้ว/6,630

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 65/64 ลว 16 ก.พ 6

11,587

11,587 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพี ซัพพลาย/11,587

ร้านเอ็มพี ซัพพลาย/11,587

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 66/64 ลว 17 ก.พ 6

ร้านมลฤดี/943

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 67/64 ลว 17 ก.พ 6

จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว
15 จัดซื�อวัสดุสําหรับใช้ในโครงการ

943

943 เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี/943

16 จัดซื�อคอมพิวเตอร์

9,990

9,990 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์/9,990

หจก.รุ่งศิลป์/9,990

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 68/64 ลว 17 ก.พ 6

17 จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว

4,793

4793 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพี ซัพพลาย/4,793

ร้านเอ็มพี ซัพพลาย/4,793

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 69/64 ลว 17 ก.พ 6

(ศพด.ปางช้าง)

เฉพาะเจาะจง

ไม่เกินราคากลาง

5,049

5,049 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพี ซัพพลาย/5,049

ร้านเอ็มพี ซัพพลาย/5,049

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 70/64 ลว 18 ก.พ 6

5,790

5,790 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพี ซัพพลาย/5790

ร้านเอ็มพี ซัพพลาย/5790

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 71/64 ลว 18 ก.พ 6

9,695

9,695 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพี ซัพพลาย/9,695

ร้านเอ็มพี ซัพพลาย/9,695

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 72/64 ลว 19 ก.พ 6

9,633

9,633 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพี ซัพพลาย/9,633

ร้านเอ็มพี ซัพพลาย/9,633

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 73/64 ลว 19 ก.พ 6

4,550

4,550 เฉพาะเจาะจง น.ส วรดา กิจการ/4,550

น.ส วรดา กิจการ/4,550

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 74/64 ลว 19 ก.พ 6

23 จัดซื�อเครื�องวัดอุณหภูมิ

15,750

15,750 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามเคมีดอล/15,760

ร้านสยามเคมีดอล/15,760

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 85/64 ลว 24 ก.พ 6

24 จัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

38,980

38,980 เฉพาะเจาะจง หจก.เคมอเตอร์ยางยนต์/38,980 หจก.เคมอเตอร์ยางยนต์/38,980 ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 76/64 ลว 24 ก.พ 6

25 จัดซื�อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

17,250

17,250 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งศิลป์/17,250

18 จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว
(ศพด.หนองใหม่)
19 จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว
(ศพด.ราษร์รัฐ-พัฒนา)
20 จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว
(ศพด.ดอนไพรวัลย์)
21 จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว
(ศพด.พงษ์)
22 จัดซื�ออาหารกลางวันและอาหารว่าง
พร้อมนํ�าดื�ม

26 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์
27 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบสูบน
28 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกนํ�า

2,030

2,030 เฉพาะเจาะจง นายทูน สมพิพงษ์/2,030

หจก.รุ่งศิลป์/17,250

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 77/64 ลว 25 ก.พ 6

นายทูน สมพิพงษ์/2,030

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 41/64 ลว 3 ก.พ 6

21,800

21,800 เฉพาะเจาะจง หจก.83น่าน/21,800

หจก.83น่าน/21,800

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 42/64 ลว 10 ก.พ

650

650 เฉพาะเจาะจง ร้านส.อิเล็คทริค/650

ร้านส.อิเล็คทริค/650

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 43/64 ลว 10 ก.พ

29 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล
30 จ้างเหมาล้างครุภัณฑ์เครื�องปรับอากาศ

450

450 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพี ซัพพลาย/450

ร้านเอ็มพี ซัพพลาย/450

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 44/64 ลว 10 ก.พ

8,800

8,800 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยการช่าง/8,800

ร้านโชคชัยการช่าง/8,800

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 45/64 ลว 17 ก.พ

31 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

72,000

72,000 เฉพาะเจาะจง น.สกาญจนารัติ อิ�นมะโน/72,00 น.สกาญจนารัติ อิ�นมะโน/72,00ไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที�10/64ลว1ก

32 จ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา

81,000

81,000 เฉพาะเจาะจง ร.ต ณัชพล คํายาน/81,000บาท ร.ต ณัชพล คํายาน/81,000บาท ไม่เกินราคากลาง บันทึกตกลงจ้างเลขที�11/64ลว1ก
แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลพงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ลําดับ

งานที�จัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�ซื�อ
หรือจ้าง

วันที� 1 มีนาคม 2564 - วันที� 31 มีนาคม 2564
รายชือผู้เสนอราคาและราคาที
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที�คัดเลือก เลขที�และวันที�ของสัญญาหรือ
เสนอ
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง
ที�ตกลงซื�อหรือจ้าง
โดยสรุป
ข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง

1 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน

2,875

2,875 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามเคมีดอล/2,875

ร้านสยามเคมีดอล/2,875

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 78/64 ลว 2 มี.ค 64

2 จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง

2,054

2,054 เฉพาะเจาะจง ร้านดีท็อป/2,054

ร้านดีท็อป/2,054

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 79/64 ลว 2 มี.ค 64

3 จัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน

6,600

6,600 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยการช่าง/6,600

ร้านโชคชัยการช่าง/6,600

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 80/64 ลว 9 มี.ค 64

4 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

1,200

1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี/1,200

ร้านมลฤดี/1,200

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 46/64 ลว 2 มี.ค 6

5 จ้างเหมาจัดทําตรายาง

2,240

2,240 เฉพาะเจาะจง ร้านน่านออฟเซต/2,240

ร้านน่านออฟเซต/2,240

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 47/64 ลว 9 มี.ค 6

6 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน

7,800

7,800 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามเคมีดอล/7,800

ร้านสยามเคมีดอล/7,800

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 81/64 ลว 15 มี.ค 6

7 จัดซื�อเครื�องวัดความดันฯ

3,450

3,450 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามเคมีดอล/3,450

ร้านสยามเคมีดอล/3,450

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 82/64 ลว 15 มี.ค 6

8 จัดซื�อครุภัณฑ์การเกษตร

8,900

8,900 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามเคมีดอท/8,900

ร้านสยามเคมีดอท/8,900

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 83/64 ลว 15 มี.ค 6

ร้าน ท. วัสดุก่อสร้าง/16,740

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 84/64 ลว. 15 มี.ค

ร้านดีท็อป/1,650

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 85/64 ลว. 16 มี.ค

ร้านเอ็น เอ็น/12,941

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 86/64 ลว. 16 มี.ค

ร้านดีท็อป/1,900

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 87/64 ลว. 17 มี.ค

9 จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง

16,740

16,740 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท. วัสดุก่อสร้าง/16,740

8 จัดซื�อไฟฟ้าและวิทยุ

1,650

1,650 เฉพาะเจาะจง ร้านดีท็อป/1,650

9 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน

12,941

12,941 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็น/12,941

12 จัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,900

1,900 เฉพาะเจาะจง ร้านดีท็อป/1,900

13 จัดซื�อถังขยะอินทรี(สีดํา)

15,600

15,600 เฉพาะเจาะจง ร้านน่านเจริญการค้า/15,600

ร้านน่านเจริญการค้า/15,600

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 88/64 ลว. 23 มี.ค

14 จัดซื�อถังไฟเบอร์

14,300

14,300 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสพาณิชย์/14,300

ร้านเอสพาณิชย์/14,300

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 89/64 ลว. 23 มี.ค

15 จัดซื�อทรายทีมีฟอส

3,500

3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์การค้า/3,500

ร้านจันทร์การค้า/3,500

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 90/64 ลว.29 มี.ค 6

16 จัดซื�ออาหารประชุมสภา

4,200

4,200 เฉพาะเจาะจง นางรพีภัทร์ อินนา/4,200

นางรพีภัทร์ อินนา/4,200

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 94/64 ลว. 29 มี.ค

17 จัดซื�อกระดาษถ่ายเอกสาร

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามเคมีดอล/6,500

ร้านสยามเคมีดอล/6,500

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 92/64 ลว. 30 มี.ค

18 จัดซื�อครอลีน

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง ร้านน่านเจริญการค้า/6,500

ร้านน่านเจริญการค้า/6,500

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 93/64 ลว. 30 มี.ค

ร้านมลฤดี/850

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 48/64 ลว. 15 มี.ค

19 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

850

850 เฉพาะเจาะจง ร้านมลฤดี/850

20 จ้างเหมาทําตรงยาง

1,760

1,760 เฉพาะเจาะจง ร้านน่านออฟเซต/1,760

ร้านน่านออฟเซต/1,760

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 49/64 ลว. 15 มี.ค

21 จ้างเหมาซ่อมแซมประตู

3,000

3,000 เฉพาะเจาะจง นายศิลปชัย สุธรรม/3,000

นายศิลปชัย สุธรรม/3,000

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งซื�อเลขที� 50/64 ลว. 16 มี.ค

22 จ้างเหมาปรับปรุงลําเหมืองพร้อม

9,100

9,100 เฉพาะเจาะจง หจก.กองศรีก่อสร้าง/9,100

หจก.กองศรีก่อสร้าง/9,100

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 51/64 ลว. 18 มี.ค

49,000

49,000 เฉพาะเจาะจง หจก.กองศรีก่อสร้าง/49,000

หจก.กองศรีก่อสร้าง/49,000

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 52/64 ลว. 29 มี.ค

หจก.โปรสตาร์/450

ไม่เกินราคากลาง ใบสั�งจ้างเลขที� 53/64 ลว. 29 มี.ค

เฉพาะเจาะจง บ.ส.เต็งไตรรัตน์/5,160,000

บ.ส.เต็งไตรรัตน์/5,160,000

ไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที� 2/64 ลว. 3 มี.ค 6

4,872,000 เฉพาะเจาะจง บ.ส.เต็งไตรรัตน์/4,872,000

บ.ส.เต็งไตรรัตน์/4,872,000

ไม่เกินราคากลาง สัญญาจ้างเลขที� 3/64 ลว. 3 มี.ค 6

วางท่อ
23 ซ่อมแซมคันดิน ห้วยนาคา
24 จ้างเหมาป้ายไวนิล
25 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน

450
5,160,000

450 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรสตาร์/450
5,160,000

ในหมู่บ้าน 11 จุด
26 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน

4,872,000

รหัสทางหลวงท้องถิ�น 67-013
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2564
องคการบริหารสวนตําบลพงษ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน
วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 30 เมษายน 2564
ลําดับ

งานที่จัดซื้อจัดจาง

1 จัดซื้อวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา
2 จัดซื้อวัสดุฝกอบรมฯฯ

วงเงินที่ซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

37,720

23,020 วิธีซื้อหรือจาง รานสยามเคมีดอล/23,020 บา รานสยามเคมีดอล/23,020 บา ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 94/64 ลว 2 เม.ย
37,720 เฉพาะเจาะจง รานยรตราการดับเพลิง/37,720รานยรตราการดับเพลิง/37,720ไมเกินราคากลาง ใบสัง่ ซื้อเลขที่ 95/64 ลว 2 เม.ย

23,020

3 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ
4 จัดซื้อวัสดุกอสราง

1,100

1,100

เฉพาะเจาะจง รานดีทอป/1,100 บาท

16,640

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

2,337

16,640 เฉพาะเจาะจง รานดีทอป/16,640 บาท
2,337 เฉพาะเจาะจง รานดีทอป/2,337 บาท

รานดีทอป/1,100 บาท

ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 96/64 ลว 19 เม

รานดีทอป/16,640 บาท

ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 97/64 ลว. 19 เม

รานดีทอป/2,337 บาท

ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 98/64 ลว. 19 เม

6 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ
7 จัดซื้อวัสดุกอสราง

เฉพาะเจาะจง รานเอสอาพาณิชย/775 บาท รานเอสอาพาณิชย/775 บาท ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 99/64 ลว. 19 เม

775

775

4,396

4,396

เฉพาะเจาะจง รานดีทอป/4,396 บาท

8 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
9 จัดซื้อวัสดุกอสราง

5,800

5,800

เฉพาะเจาะจง บริษัทสุดชายซัพพลาย/5,800 บบริษัทสุดชายซัพพลาย/5,800 ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 101/64 ลว.23 เ

1,173

1,173

เฉพาะเจาะจง รานดีทอป/1,173 บาท

รานดีทอป/1,173 บาท

ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 102/64 ลว. 29

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
11 จางเหมาปายไวนิล

6,410

6,410

เฉพาะเจาะจง รานเอ็น เอ็นฯ/6,410 บาท

รานเอ็น เอ็นฯ/6,410 บาท

ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 103/64 ลว.29 เ

450

450

เฉพาะเจาะจง หสม.โปรสตาน/450 บาท

หสม.โปรสตาน/450 บาท

ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 53/64 ลว. 29 เ

รานดีทอป/4,396 บาท

ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่ 100/64 ลว. 19

12 จางเหมาซอมรถยนต บฉ 3789 นาน 16,364.58 16,364.58 เฉพาะเจาะจง หจก.จิตนุสรณ/16,364.58 บาหจก.จิตนุสรณ/16,364.58 บาไมเกินราคากลาง
13 จางเหมาซอมรถยนต บฉ 3789 นาน 3,200
3,200 เฉพาะเจาะจง รานสุวรรณกิจประดับยนต/3,20รานสุวรรณกิจประดับยนต/3,20ไมเกินราคากลาง
รานมลฤดี/1,850 บาท
ไมเกินราคากลาง
14 จางเหมาซอมคอม
1,850
1,850 เฉพาะเจาะจง รานมลฤดี/1,850 บาท
15 จางเหมาซอมรถไถฟารมแทรกเตอร
60,360
60,360 เฉพาะเจาะจง ราน ส.อิเล็คทริค/60,360 บาทราน ส.อิเล็คทริค/60,360 บาทไมเกินราคากลาง
16 โครงการจางเหมาวางทอประปา
17 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.1
18 โครงการกอสรางถนน คสม. ม.4

280,000
300,000
337,000

ใบสั่งจางเลขที่ 54/64 ลว 2 เม.
ใบสั่งจางเลขที่ 55/64 ลว. 16 เ
ใบสั่งจางเลขที่ 56/64 ลว. 19 เ
ใบสั่งจางเลขที่ 57/64 ลว. 23 เ

280,000 เฉพาะเจาะจง หจก.83 นาน เอ็นจีเนีย/280,0 หจก.83 นาน เอ็นจีเนีย/280,0ไมเกินราคากลาง สัญญาจางเลขที่ 5/64 ลว. 7 เม
300,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญกอสราง/300,0หจก.พรหมเจริญกอสราง/300, ไมเกินราคากลาง สัญญาจางเลขที่ 6/64 ลว. 27 เ
337,000 เฉพาะเจาะจง หจก.กองศรีกอสราง/337,000 หจก.กองศรีกอสราง/337,000 ไมเกินราคากลาง สัญญาจางเลขที่7/64ลว.30เม.ย

สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
องคการบริหารสวนตําบลพงษ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ลําดับ

งานที่จัดซื้อจัดจาง

1
2
3
4
5
6
7

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จัดซื้อวัสดุกอสราง
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
จัดซื้ออุปกรณไฟฟาและวิทยุ
จัดซื้อประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ
จัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงรียน)ศพด.
จัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงรียน)รร.

วงเงินที่ซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

9,890
9,890 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงศิลป/9,890 บาท
หจก.รุงศิลป/9,890 บาท
ไมเกินราคากลาง
5,626
5,626 เฉพาะเจาะจง รานดีทอป/5,626 บาท
รานดีทอป/5,626 บาท
ไมเกินราคากลาง
4,750
4,750 เฉพาะเจาะจง รานสยามเคมีดอล/4,750 บาท รานสยามเคมีดอล/4,750 บาท ไมเกินราคากลาง
7,095
7,095 เฉพาะเจาะจง รานดีทอป/7,095 บาท
รานดีทอป/7,095 บาท
ไมเกินราคากลาง
4,428.73 4,428.73 เฉพาะเจาะจง บมจ.ไทยศรีประกันภัย/4,428.7บมจ.ไทยศรีประกันภัย/4,428. ไมเกินราคากลาง
24,864
24,864 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเฟรชมิลล/24,864 บ.เชียงใหมเฟรชมิลล/24,864 ไมเกินราคากลาง
95,256
95,256 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเฟรชมิลล/95,256 บ.เชียงใหมเฟรชมิลล/95,256 ไมเกินราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 105/64 ลว. 12
ใบสั่งซื้อเลขที่ 106/64 ลว. 14
ใบสั่งซื้อเลขที่ 107/64 ลว.20 พ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 108/64 ลว. 24
ใบสั่งซื้อเลขที่ 109/64 ลว. 24
ใบสั่งซื้อเลขที่ 110/64 ลว. 27
ใบสั่งซื้อเลขที่ 111/64 ลว. 27

8
9
10
11
12
13
14
15
16
7
8

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
18,910
18,910 เฉพาะเจาะจง รานนานเจริญการคา/18,910 บรานนานเจริญการคา/18,910 ไมเกินราคากลาง
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
6,750
6,750 เฉพาะเจาะจง รานจันทรการคา/6,750 บาท รานจันทรการคา/6,750 บาท ไมเกินราคากลาง
จางเหมาขุดหลุมขยะและฝงกลบ
18,500
18,500 เฉพาะเจาะจง หจก.จอมนางวิศวกรรม/18,500หจก.จอมนางวิศวกรรม/18,50 ไมเกินราคากลาง
จางเหมาตัดหญา
4,960
4,960 เฉพาะเจาะจง นายอวน เงินสม/4,960 บาท นายอวน เงินสม/4,960 บาท ไมเกินราคากลาง
จางเหมาปรับปรุงระบบไฟฟาภาย
19,900
19,900 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษพงษ คํานวณ/19,90นายพิทักษพงษ คํานวณ/19,90ไมเกินราคากลาง
ในสํานักงาน
จางเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี
50,000
50,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วิวแมพเทคโนดลยี/50,00 หจก.วิวแมพเทคโนดลยี/50,00 ไมเกินราคากลาง
จางเหมาซอมรถยนต บฉ 3789 นาน 15,651.96 15,651.96 เฉพาะเจาะจง หจก.ตั้งจิตนุสรณ/15,651.96 หจก.ตั้งจิตนุสรณ/15,651.96 ไมเกินราคากลาง
โครงการกอสรางถนน คสล. ม.2
300,000
300,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรียาภรณ อินนา/300,00 น.ส.ปรียาภรณ อินนา/300,00 ไมเกินราคากลาง
โครงการกอสรางปรับปรุงระบบ
296,500
296,500 เฉพาะเจาะจง หจก.วรนันท/296,500 บาท หจก.วรนันท/296,500 บาท ไมเกินราคากลาง
ประปาหมูบาน ม.5
โครงการกอสรางปรับปรุง คสล.
300,000
300,000 เฉพาะเจาะจง รานสุรฤทธิก
์ ารคา/300,000 บรานสุรฤทธิ์การคา/300,000 บไมเกินราคากลาง
บานนาเลา ม.3
เฉพาะเจาะจง
ไมเกินราคากลาง
โครงการกอสรางพนังกั้นน้ําตวาย/
295,900
295,900 เฉพาะเจาะจง หจก.จอมนางวิศวกรรม/295,90หจก.จอมนางวิศวกรรม/295,9 ไมเกินราคากลาง
น้ําเปา บานปางชาง ม.12
เฉพาะเจาะจง
ไมเกินราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 112/64 ลว. 31
ใบสั่งซื้อเลขที่ 113/64 ลว. 31
ใบสั่งจางเลขที่ 58/64 ลว. 12 พ
ใบสั่งจางเลขที่ 59/64 ลว. 14 พ
ใบสั่งจางเลขที่ 60/64 ลว. 24 พ
ใบสั่งจางเลขที่ 61/64 ลว. 25 พ
ใบสั่งจางเลขที่ 62/64 ลว. 25 พ
สัญญาจางเลขที่ 8/64 ลว. 6 พ.ค
สัญญาจางเลขที่ 9/64 ลว. 6 พ.ค
สัญญาจางเลขที่ 10/64 ลว. 7 พ
สัญญาจางเลขที่ 11/64 ลว. 14

สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2564
องคการบริหารสวนตําบลพงษ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ลําดับ

งานที่จัดซื้อจัดจาง

1
2
3
4
5
6

จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง(สป.)
จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง(ชาง)
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงรียน)ศพด.

วงเงินที่
วิธีซื้อหรือ
ราคากลาง
ซื้อหรือจาง
จาง
50,000
50,000
700
1,920
9,330
67,095.60

50,000
50,000
700
1,920
9,330
67,095.60

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที
คัดเลือกโดย
สรุป

หจก.ศุภศิษฐ ออยล/50,000 บหจก.ศุภศิษฐ ออยล/50,000 บไมเกินราคากลาง
หจก.ศุภศิษฐ ออยล/50,000 บหจก.ศุภศิษฐ ออยล/50,000 บไมเกินราคากลาง
รานเอ็น เอ็นฯ/700 บาท
รานเอ็น เอ็นฯ/700 บาท
ไมเกินราคากลาง
บริษัทพัชรสินพาณิชย/1,920 บบริษัทพัชรสินพาณิชย/1,920 บไมเกินราคากลาง
หจก.รุงศิลป/9,330 บาท
หจก.รุงศิลป/9,330 บาท
ไมเกินราคากลาง
บ.เชียงใหมเฟรชมิลล/67,095.6บ.เชียงใหมเฟรชมิลล/67,095. ไมเกินราคากลาง

เลขทีและวันทีของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 114/64 ลว. 1 มิ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 115/64 ลว. 1 มิ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 116/64 ลว. 2 มิ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 117/64 ลว. 9 มิ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 118/64 ลว.11 มิ
ใบสั่งซื้อเลขที่ 119/64 ลว. 30

7
8
9
10
11
12

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ
1,100
จางเหมาปายไวนิล
2,025
จางเหมาซอมรถยนต กข 7005 นาน 2,202.06
จางเหมาซอมคอมพิวเตอร
400
จางเหมาซอมอซมครุภัณฑคอมพิวเตอร2,400
โครงการกอสราง/ปรับปรุงราง
102,000
ระบายน้ําในหมูบาน ม.4
13 โครงการตอเติมอาคารศูนย ศพด. 200,000
ดอนไพรวัลย
14 โครงการปรับปรุงหอประชุมหมูบาน 300,000
บานดอนกลาง ม.8

1,100
2,025
2,202.06
400
2,400
102,000

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รานอัมรินทร/1,100 บาท
รานอัมรินทร/1,100 บาท ไมเกินราคากลาง
รานหมีกราฟฟค/2,025 บาท รานหมีกราฟฟค/2,025 บาท ไมเกินราคากลาง
หจก.จิตนุสรณ/2,202.06 บาทหจก.จิตนุสรณ/2,202.06 บาทไมเกินราคากลาง
รานมลฤดี/400 บาท
รานมลฤดี/400 บาท
ไมเกินราคากลาง
รานเทคนิคคอมพิวเตอร/2,400 รานเทคนิคคอมพิวเตอร/2,400ไมเกินราคากลาง
หจก.พรหมเจริญกอสราง/102,0หจก.พรหมเจริญกอสราง/102, ไมเกินราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่ 63/64 ลว. 11 มิ
ใบสั่งจางเลขที่ 65/64 ลว. 17 มิ
ใบสั่งจางเลขที่ 66/64 ลว. 18 มิ
ใบสั่งจางเลขที่ 66/64 ลว. 18 มิ
ใบสั่งจางเลขที่ 67/64 ลว. 23 มิ
สัญญาจางเลขที่ 12/64 ลว. 24

200,000

เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญกอสราง/200,0หจก.พรหมเจริญกอสราง/200, ไมเกินราคากลาง

สัญญาจางเลขที่ 13/64 ลว. 28

300,000

เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญกอสราง/300,0หจก.พรหมเจริญกอสราง/300, ไมเกินราคากลาง

สัญญาจางเลขที่ 14/64 ลว. 28

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
องคการบริหารสวนตําบลพงษ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

งานที่จัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อวัวสดุกอสราง
จัดซื้อกระดาษ เอ4
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
จัดซื้อวัสดุกอสราง
จางเหมาซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร
จางเหมาซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร
จางเหมาซอมประตู
จางเหมาซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร
โครงการซอมแซมถนน คสล. พรอมเรียง
12
กลอง ม.11

วงเงินที่ซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

1,050
6,500

1,050
6,500

3,500
2,870
11,680
67095.60
49,550
2,400
600
5,100
950
54,700

วิธีซื้อหรือจาง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
3,500 เฉพาะเจาะจง
2,870 เฉพาะเจาะจง
11,680 เฉพาะเจาะจง
67095.60 เฉพาะเจาะจง
49,550 เฉพาะเจาะจง
2,400 เฉพาะเจาะจง
600
เฉพาะเจาะจง
5,100 เฉพาะเจาะจง
950
เฉพาะเจาะจง
54,700

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
รานท.วัสดุกอสราง/1,050 บาท
รานจันทรการคา/6,500 บาท
รานเทคนิคคอมพิวเตอร/3,500 บาท
ราน เอ็น เอ็น /2,870 บาท
หจก.รุงศิลป/11,680 บาท
บ.เชียงใหมเฟรชมิลล/67,095.60
หจก.จอมนางฯ/49,550 บาท
รานเทคนิคคอมพิวเตอร/2,400
รานมลฤดี/600 บาท
นายยุทธนา /5,100 บาท
รานเทคนิคคอมพิวเตอร/950 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก เหตุผลที่คัดเลือกโดย
ลงซื้อหรือจาง
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รานท.วัสดุกอสราง/1,050 บาท
ไมเกินราคากลาง
รานจันทรการคา/6,500 บาท
ไมเกินราคากลาง
รานเทคนิคคอมพิวเตอร/3,500 บาท ไมเกินราคากลาง
ราน เอ็น เอ็น /2,870 บาท
ไมเกินราคากลาง
หจก.รุงศิลป/11,680 บาท
ไมเกินราคากลาง
บ.เชียงใหมเฟรชมิลล/67,095.60 ไมเกินราคากลาง
หจก.จอมนางฯ/49,550 บาท
ไมเกินราคากลาง
รานเทคนิคคอมพิวเตอร/2,400
ไมเกินราคากลาง
รานมลฤดี/600 บาท
ไมเกินราคากลาง
นายยุทธนา /5,100 บาท
ไมเกินราคากลาง
รานเทคนิคคอมพิวเตอร/950 บาท ไมเกินราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 120/64 ลว. 1 ก.ค 64
ใบสั่งซื้อเลขที่ 121/64 ลว. 1 ก.ค 64
ใบสั่งซื้อเลขที่ 122/64 ลว. 1 ก.ค 64
ใบสั่งซื้อเลขที่ 123/64 ลว. 7 ก.ค 64
ใบสั่งซื้อเลขที่ 124/64 ลว. 12 ก.ค 6
ใบสั่งซื้อเลขที่ 125/64 ลว. 16 ก.ค 6
ใบสั่งซื้อเลขที่ 126/64 ลว. 20 ก.ค 6
ใบสั่งจางเลขที่ 68/64 ลว. 1 ก.ค 64
ใบสั่งจางเลขที่ 69/64 ลว. 1 ก.ค 64
ใบสั่งจางเลขที่ 70/64 ลว. 13 ก.ค 64
ใบสั่งจางเลขที่ 71/64 ลว. 16 ก.ค 64

หจก.กองศรีกอสราง/54,700 บาท หจก.กองศรีกอสราง/54,700 บาท ไมเกินราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่ 72/64 ลว. 29 ก.ค 64

13 โครงการซอมแซม พท. บานหนองใหม ม.4

28,600

28,600

เฉพาะเจาะจง

หจก.พรหมเจริญกอสราง/28,600

หจก.พรหมเจริญกอสราง/28,600 ไมเกินราคากลาง

ใบสั่งจางเลขที่ 73/64 ลว. 30 ก.ค 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2564
องคการบริหารสวนตําบลพงษ อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน
วันที่ 1 กันยายน 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2564
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
14
14
14
14

งานที่จัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อวัสดุกอสราง
จัดซื้อสํานักงาน
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ
จัดซื้อวัสดุกอสราง
จัดซื้อวัสดุกอสราง
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
จางเหมาสูบน้ําระบบประปา
จางเหมาซอมครุภัณฑคอมพวเตอร
จางเหมาซอมครุภัณฑคอมพวเตอร
จางเหมาปรับปรุงระบบประปา
อบต.พงษ
จางเหมาลางเครื่องปรับอากาศ
จางเหมาปายไวนิล ศูนยพักคอย
จางเหมากอสรางฐานเก็บน้ํา ศพด.
หนองใหม
จางเหมากอสรางฐานเก็บน้ํา ศพด.
ดอนไพรวัลย
จางเหมาถายเอกสาร
โครงการกอสรางระบบประปา
อบต.พงษ

วงเงินที่ซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

4,760
2,677
950
6,095
4,368
2,782
15,300
21,771
7,590
7,500
1,500
1,250

4,760
2,677
950
6,095
4,368
2,782
15,300
21,771
7,590
7,500
1,500
1,250

35,300
400
450
5,000
5,000
5,008
195,000

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
โดยสรุป
หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รานดีทอป / 4,760 บาท
รานดีทอป / 4,760 บาท
ไมเกินราคากลาง
รานเอ็น เอ็น/2,677 บาท
รานเอ็น เอ็น/2,677 บาท
ไมเกินราคากลาง
รานเทคนิคคอมพิวเตอร/950 บรานเทคนิคคอมพิวเตอร/950 บไมเกินราคากลาง
หจก.รุงศิลปดอทคอม/6,095 บหจก.รุงศิลปดอทคอม/6,095 บไมเกินราคากลาง
รานดีทอป / 4,348 บาท
รานดีทอป / 4,348 บาท
ไมเกินราคากลาง
รานดีทอป/ 2,782 บาท
รานดีทอป/ 2,782 บาท
ไมเกินราคากลาง
ราน P.K.F /15,300 บาท
ราน P.K.F /15,300 บาท ไมเกินราคากลาง
ไมเกินราคากลาง
รานดีทอป/21,771 บาท
รานดีทอป/21,771 บาท
หจก.พรหมเจริญกอสราง/7,590หจก.พรหมเจริญกอสราง/7,59 ไมเกินราคากลาง
นายจงรัก เพรชจนา/7,500 บา นายจงรัก เพรชจนา/7,500 บาไมเกินราคากลาง
รานเทคนิคคอมพิวเตอร/1,500 รานเทคนิคคอมพิวเตอร/1,500ไมเกินราคากลาง
รานเทคนิคคอมพิวเตอร/1,250 รานเทคนิคคอมพิวเตอร/1,250ไมเกินราคากลาง
หจก. 83นาน เอ็นจีเนี่ยริ่ง / หจก. 83นาน เอ็นจีเนี่ยริ่ง /
35,300 เฉพาะเจาะจง
ไมเกินราคากลาง
35,300 บาท
35,300 บาท
400 เฉพาะเจาะจง รานอัมรินทร/400 บาท
รานอัมรินทร/400 บาท
ไมเกินราคากลาง
450 เฉพาะเจาะจง หสม.โฟรสตาร/450 บาท
หสม.โฟรสตาร/450 บาท
ไมเกินราคากลาง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 147/64 ลว. 2 ก.ย 64
ใบสั่งซื้อเลขที่ 148/64 ลว. 6 ก.ย 64
ใบสั่งซื้อเลขที่ 150/64 ลว. 7 ก.ย 64
ใบสั่งซื้อเลขที่ 151/64 ลว. 13 ก.ย 6
ใบสั่งซื้อเลขที่ 152/64 ลว. 13 ก.ย 6
ใบสั่งซื้อเลขที่ 153/64 ลว. 15 ก.ย 6
ใบสั่งซื้อเลขที่ 154/64 ลว. 15 ก.ย 6
ใบสั่งซื้อเลขที่ 155/64 ลว. 17 ก.ย 6
ใบสั่งซื้อเลขที่ 156/64 ลว. 17 ก.ย 6
ใบสั่งจางเลขที่ 85/64 ลว. 1 ก.ย 64
ใบสังจางเลขที่ 86/64 ลว. 7 ก.ย 64
ใบสังจางเลขที่ 87/64 ลว. 7 ก.ย 64
ใบสังจางเลขที่ 89/64 ลว. 9 ก.ย 64
ใบสังจางเลขที่ 89/64 ลว. 13 ก.ย 64
ใบสังจางเลขที่ 90/64 ลว. 15 ก.ย 64

5,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญกอสราง/5,000หจก.พรหมเจริญกอสราง/5,00 ไมเกินราคากลาง ใบสังจางเลขที่ 91/64 ลว. 21 ก.ย 64
หจก.พรหมเจริญกอสราง/
5,000 บาท
5,008 เฉพาะเจาะจง รานมลฤดี/5,008 บาท
หจก.จอมนางวิศวกรรมโยธา/
195,000 เฉพาะเจาะจง 195,000 บาท
5,000 เฉพาะเจาะจง

หจก.พรหมเจริญกอสราง/
ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่ 92/64 ลว. 21 ก.ย 64
5,000 บาท
รานมลฤดี/5,008 บาท
ไมเกินราคากลาง ใบสัง่ จางเลขที่ 93/64 ลว. 22 ก.ย 64
หจก.จอมนางวิศวกรรมโยธา/
สัญญาจางเลขที่ 16/64 ลว. 2 ก.ย 64
195,000 บาท
ไมเกินราคากลาง

โครงการกอสรางฐานรองรับถังเก็บ
14 น้ําบาดาล
15

318,000

318,000 เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

หจก.พรหมเจริญกอสราง/
318,000 บาท

หจก.พรหมเจริญกอสราง/
318,000 บาท

ไมเกินราคากลาง สัญญาจางเลขที่ 17/64 ลว. 9 ก.ย 64
ไมเกินราคากลาง

