
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

1 4,340.- ตกลงราคา ร้านนุ๊กบุค๊ ร้านนุ๊กบุค๊ สซ 01/2559
4,340.- 4,340.- ลว. 1 ต.ค. 58

2 6,400.- ตกลงราคา นางกนกพร นางกนกพร สจ 3/2558
ทรายแหลมทอง ทรายแหลมทอง ลว.  1 ต.ค. 58

6,400- 6,400-

3 11,500.- ตกลงราคา บซ 01/2559
ลว. 01 ต.ค. 58

11,500.- 11,500.-

4 จ้างเหมาช่วยงานเอกสาร ฯลฯ 6,000- ตกลงราคา นางภณิดา มูลค า นางภณิดา  มูลค า บซ 04/2559
(ส่วนการศึกษา ศพด.ป่ากลาง และ 6,000- 6,000- ลว. 01 ต.ค. 58

ศพด.ตาหลวง)
5 72,000.- ตกลงราคา นายสมพร  แสนศรีเชาว์พันธ์  นายสมพร  แสนศรีเชาว์พันธ์  สญ จ 05/2559

72,000.- 72,000.- ลว. 1 ต.ค. 58

ปัม๊น้ ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว  จ ากัด

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง

จ้างเหมาบริการ ตัดแต่งกิ่งไม้
สาธารณะและเก็บกวาดขยะ 

                                                                    สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรองเดือน  .........ตุลาคม  .........                                                   แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
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จัดซ้ือ/บอกรับวารสารหรือ
หนังสือพิมพ์

ปัม๊น้ ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว  จ ากัด

จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 
งานกว่าง



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

6 60,000.- ตกลงราคา น.ส.โสภารัตน ์ แสนโซ้ง น.ส.โสภารัตน ์ แสนโซ้ง สญ จ 06/2559
60,000.- 60,000.- ลว. 1 ต.ค. 58

7 6,000.- ตกลงราคา นางสาวกรรณิการ์  
แซ่ท้าว

นางสาวกรรณิการ์  
แซ่ท้าว

สญ จ 07/2559
6,000.- 6,000.- ลว. 1 ต.ค. 58

8 32,760.- ตกลงราคา นายชาติ   ทนุ นายชาติ   ทนุ สจ 02/2559
32,760.- 32,760.- ลว. 1 ต.ค. 58

9 60,000.- ตกลงราคา สจ 02/2558
ลว. 1 ต.ค. 58

10 60,000.- ตกลงราคา สจ  1/2559
ลว. 1 ต.ค. 58

11 12,000.00        ตกลงราคา สจ 03/2559
ลว. 1 ต.ค. 58

จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย เดือน ตุลาคม 2558

จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้าน
จัดเก็บรายได้

จ้างเหมาช่วยงานเอกสาร ฯลฯ
(ส่วนการศึกษา)

นางสาวลีลาภรณ์ เสือ
เฒ่า 12,000-

นางสาวลีลาภรณ์  
เสือเฒ่า  12,000-

จัดจ้างเหมาแม่บ้านท าความ
สะอาด ศพด.ป่ากลาง

นางสาวพรพิพล  
สุทธหลวง 60,000-

นางสาวพลพิพล  
สุทธหลวง 60,000 -

จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด
ศพด.ตาหลวง

นางสาวบุญนิสา 
อภิวัฒน์ธัญสิริ 

60,000-

นางสาวบุญนิสา 
อภิวัฒน์ธัญสิริ 

60,000-

จ้างเหมาบริการ แม่บ้านท า
ความสะอาด ส านักงาน อบต.ป่า
กลาง
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ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

12 14,000- ตกลงราคา นายวินัย  หาฐยุทธ  นายวินัย  หาญยุทธ สจ 1/2558
14,000- 14,000- ลว.  1 ต.ค. 58

13 300.- ตกลงราคา ร้าน น้ าด่ืมสปริง เฟรช ร้าน น้ าด่ืมสปริง เฟรช สซ 02/2559
300.- 300.- ลว. 9 ต.ค. 58

14 1,000 ตกลงราคา นางกรรณิการ์ นางกรรณิการ์ สจ 5/2559
เทพสุคนธ์ เทพสุครธ์ ลว. 15 ต.ค. 58
1,000- 1,000-

15 36,036.00        ตกลงราคา นายชาติ   ทนุ นายชาติ   ทนุ สจ 04/2559
          36,036.00           36,036.00 ลว. 15 ต.ค. 58

16 151,000.00      ######### สอบราคา  ร้านสวนผลิตโชค  ร้านสวนผลิตโชค สจ 01/2559
        149,600.00         149,600.00 ลว. 21 ต.ค. 58

จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย เดือน พฤศจิกายน 2558

จ้างเหมาซ่อมแซมหุน่กว่างตัว
เมียพร้อมตกแต่งรถกว่าง
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จัดซ้ือน้ าด่ืม ส าหรับบริการ
ประชาชน

วันที ่11  เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  (3)

พวงมาลา งานปิยมหาราช

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
ส านักงาน อบต. หลังใหม่

องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

17 725500 705000 สอบราคา หจก.เพชรช้างเผือก นายจรัส ธนะตา สซ 02/2559
การก่อสร้าง 703,000.00 ลว. 22 ต.ค. 58

704,000.00

นายจรัส ธนะตา
703,000.00

18 2,600.- ตกลงราคา ร้าน เพชรจ้า มีเดีย ร้าน เพชรจ้า มีเดีย สจ 06/2559
2,600.- 2,600.- ลว. 28 ต.ค. 58

19 จัดชื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 95,247.60        กรณีพิเศษ บริษัท อานุภาพเทรดด้ิงบริษัท อานุภาพเทรดด้ิง สซ 1/2559
(โรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพ ฯ) (น่าน) จ ากัด (น่าน) จ ากัด ลว. 30 ต.ค. 58
(โรงเรียนสหราษฏร์บ ารุง) 95,247.60          95,247.60          

20 จัดชื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 47,952.24        กรณีพิเศษ บริษัท อานุภาพเทรดด้ิงบริษัท อานุภาพเทรดด้ิง สซ 2/2559
(ศพด.ป่ากลาง) (น่าน) จ ากัด (น่าน) จ ากัด ลว. 30 ต.ค. 58
(ศพด.ตาหลวง) 47,952.24          47,952.24          

จ้างเหมา จัดท าป้ายเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ
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 โครงการก่อสร้างอาคาร
หอประชุมบ้านจูน  หมู่ที ่4


