
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

1 4,340.00 ตกลงราคา ร้านนุ๊กบุค๊ ร้านนุ๊กบุค๊ สซ 07/2559
4,340.00 4,340.00 ลว. 29 ธ.ค. 58

2 456.00 456.00 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมสปริง เฟรช ร้าน น้้าด่ืมสปริง เฟรช สซ 08/2559
456.00 456.00 ลว. 4 ม.ค 59

3 252.00 252.00 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมสปริง เฟรช ร้าน น้้าด่ืมสปริง เฟรช สซ 09/2559
252.00 252.00 ลว. 4 ม.ค 59

4 360.00 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมสปริง เฟรช ร้าน น้้าด่ืมสปริง เฟรช สซ 10/2559
360.00 360.00 ลว. 29 ธ.ค. 58

5 825.00 ตกลงราคา ร้านทวีชัย การค้า ร้านทวีชัย การค้า สซ 11/2559

825.00 825.00 ลว. 4 ม.ค. 59
6 4,510.00 ตกลงราคา นายอัมฤทธิ ์ สมชื่อ นายอัมฤทธิ ์ สมชื่อ สซ 12/2559

4,510.00 4,510.00 ลว. 4 ม.ค. 59

จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ
ประชาชน

จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ
ประชาชน

                                                                    สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ........  มกราคม  .........                                                   แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

วันที ่5  เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  (1)

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (โยธา)

จัดซ้ือ/บอกรับวารสารหรือ
หนังสือพิมพ์

จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ
ประชาชน

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (โยธา)

                                                                    สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ........  มกราคม  .........                                                   แบบ สขร.1



7 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ท่อประปา
และ

5,416.00 ตกลงราคา ร้านวัชรีวัสดุภัณฑ์ ร้านวัชรีวัสดุภัณฑ์ สซ 13/2559
อุปกรณ์ต่างๆ) 5,416.00 5,416.00 ลว. 4 ม.ค. 59

8 จัดซ้ือของรางวัล ส้าหรับงานวัน
เด็ก

35,625 ตกลงราคา ร้านมีนา ร้านมีนา สซ  14/2559
แห่งชาติ 9 มกราคม 2559 35,625.-บาท 35,625.-บาท ลว. 14 ม.ค. 5+

9
จัดซ้ือของรางวัลงานปีใหม่ม้ง 
2559 10,000.- ตกลงราคา ร้านดีน่าซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านดีน่าซุปเปอร์มาร์เก็ต สซ 16/2559

10,000.- บาท 10,000.- บาท ลว. 4 ม.ค. 59
10 จัดซ้ือกาแฟ โอวัลติน ส้าหรับงาน 1,500.- ตกลงราคา ร้านดีน่าซุปเปอร์มาร์เก็ต  ร้านดีน่าซุปเปอร์มาร์เก็ต สซ 17/2559

เทศกาลปีใหม่ม้ง 9-15 มกราคม 2559 1,500.- บาท 1,500.- บาท ลว. 4 ม.ค. 59

11
จัดซ้ือน้้าด่ืม น้้าแข็ง ส้าหรับงาน
เทศกาลปีใหม่ม้ง 2559 1,500.- ตกลงราคา ร้านน้้าด่ืมสปริงเฟรช      ร้านน้้าด่ืมสปริงเฟรช สซ 18/2559

10,000.- บาท 10,000.- บาท ลว. 4 ม.ค. 59

12 จัดซ้ือวัสดุกีฬา (พือ่ใช้ในการ 2,550.- ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ 19/2559
แข่งขันกีฬาเปตอง ในวันที ่12
ม.ค.59 2,550.- 2,550.- ลว. 4 ม.ค. 59

13 15,650.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า สซ 20/2559
15,650.00 15,650.00 ลว. 18 ม.ค. 59

องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
วันที ่5  เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  (2)

                                                                    สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ........  มกราคม  .........                                                   แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ



14 จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 23,000.- ตกลงราคา ร้านเพชรจ้ามีเดีย ร้านเพชรจ้ามีเดีย สจ 27/2559
งานปีใหม่ม้ง 23,000.-บาท 23,000.-บาท ลว. 28 ธ.ค. 58

15 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง เคร่ืองดนตรี 50,000.- ตกลงราคา นายธนะเมศฐ์  เสถียรจารุวรกุล นายธนะเมศฐ์  เสถียรจารุวรกุล สจ 28/2559
50,000.- บาท 50,000.- บาท ลว. 88 ธ.ค. 58

16 500- ตกลงราคา ร้าน ญู การพิมพ์ ร้าน ญู การพิมพ์ สจ 30/2559
500.-บาท 500.-บาท ลว. 4 ม.ค. 59

17 500.- ตกลงราคา ร้าน ญู การพิมพ์ ร้าน ญู การพิมพ์ สจ 31/2559
500.-บาท 500.-บาท ลว. 4 ม.ค. 59

18 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 650.00 ตกลงราคา ร้านสุรัชนาก๊อปปี้ ร้านสุรัชนาก๊อปปี้ สจ 33/2559
(แบบประปา หมู่บ้าน) 650.00 650.00 ลว. 4 ม.ค. 59

19 จ้างเหมาจัดท้า เวปไซค์ 10,000.00 ตกลงราคา ไอทีชอป ไอทีชอป สจ 34/2559
10,000.00 10,000.00 ลว. 15 ม.ค. 59

20 8,900.00 ตกลงราคา ตซ 04/2559
ลว. 4 ม.ค. 59

8,900.00 8,900.00

 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล ขนาด 
1.2 x 2.8 เมตร

วันที ่5  เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  (3)

ปัม๊น้้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว  จ้ากัด

ปัม๊น้้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว  จ้ากัด

จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง

วันที ่5  เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  (4)

                                                                    สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ........  มกราคม  .........                                                   แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล ขนาด 
1.2 x 2.8 เมตร



21
จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ภาค
เรียนที2่/2558 ส้าหรับ โรงเรียน 283,772.16.- ตกลงราคา สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น สญซ 5/2559

จ้ากัด จ้ากัด ลว. 29 ม.ค. 59
283,772.16.- บาท 283,772.16.- บาท

22
จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ภาค
เรียนที2่/2558 ส้าหรับ ศพด. 2 146,140.16.- ตกลงราคา สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น สญซ 6/2559

จ้ากัด จ้ากัด ลว. 29 ม.ค. 59

146,140.16- บาท 146,140.16- บาท
23 โครงการซ่อมแซมถนนหินกรวด 93,700.00        84,400.00  ตกลงราคา หจก.ณฐกร บิวด์ หจก.ณฐกร บิวด์ สญจ. 5/2559

ทรายในเขตต้าบลป่ากลาง หมู่ที ่2 84,400.00          84,400.00          ลว. 29 ม.ค. 59
บ้านห้วยสะนาว


