
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

1 12,000.00 ตกลงราคา ตซ 03/2559
ลว. 30 พ.ย. 58

12,000.00 12,000.00
2 4,340.00 ตกลงราคา ร้านนุ๊กบุค๊ ร้านนุ๊กบุค๊ สซ 05/2559

4,340.00 4,340.00 ลว. 30 พ.ย. 58

3 252.00 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมสปริง เฟรช ร้าน น้้าด่ืมสปริง เฟรช สซ 06/2559
252.00 252.00 ลว. 30 พ.ย. 58

4 52,500.00 ตกลงราคา ร้าน เพชรจ้า มีเดีย ร้าน เพชรจ้า มีเดีย สจ 12/2559
52,500.00 52,500.00 ลว. 1 ธ.ค. 58

5 2,800.00 ตกลงราคา ร้าน ปัวแอร์ ออดิโอ ร้าน ปัวแอร์ ออดิโอ สจ 13/2559
2,800.00 2,800.00 ลว. 1 ธ.ค. 58

                                                                    สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  .........ธันวาคม  .........                                                   แบบ สขร.1
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
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จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ปัม๊น้้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว  จ้ากัด

จัดซ้ือ/บอกรับวารสารหรือ
หนังสือพิมพ์

จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ
ประชาชน

จ้างเหมาบริการจัดท้าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์การด้าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลป่า
กลาง ประจ้าปี 2559

จ้างเหมาบริการซ่อมบ้ารุง 
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข 5037 น่าน -
เปล่ียนโบเวอร์แอร์รถยนต์

ปัม๊น้้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว  จ้ากัด



6 2,160.- ตกลงราคา ร้าน ญู การพิมพ์ ร้าน ญู การพิมพ์ สจ 14/2559

2,160.-บาท 2,160.-บาท ลว. 4 ธ.ค. 58

7 1,968.80 ตกลงราคา บริษัท มิตซูคูอาริยะ
น่าน จ้ากัด

บริษัท มิตซูคูอาริยะ
น่าน จ้ากัด

สจ 16/2559
1,968.80 1,968.80 ลว. 18 ธ.ค. 58

8 1,863.94 ตกลงราคา บริษัท มิตซูคูอาริยะ
น่าน จ้ากัด

บริษัท มิตซูคูอาริยะ
น่าน จ้ากัด

สจ 17/2559
1,863.94 1,863.94 ลว. 18 ธ.ค. 58

9 จ้างเหมารถ รับ - ส่ง 2,000.- ตกลงราคา นายสันติ  อภิวัฒน์สกุล นายสันติ  อภิวัฒน์สกุล สจ 18/2559
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 2,000.-บาท 2,000.-บาท ลว. 18 ธ.ค. 58

สัมมนาเพือ่ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตามวัฒนธรรมและ
พิธีกรรมของชนเผ่า

จ้างเหมาบริการซ่อมบ้ารุง 
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข 5037 น่าน (เช็ค
ระยะเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง)

จ้างเหมาบริการซ่อมบ้ารุง 
รถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย หมายเลข
ทะเบียน บต 8785 น่าน
(เช็คระยะเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง)

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

 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล ขนาด 
2.00 x 3.00  เมตร จ้านวน 2
 ป้าย



10 จ้างเหมารถ รับ - ส่ง 2,000.- ตกลงราคา นายสมชาย  ชนาวฒันานนทน์ายสมชาย  ชนาวฒันานนท์ สจ 19/2559
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 2,000.-บาท 2,000.-บาท ลว. 18 ธ.ค. 58

สัมมนาเพือ่ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตามวัฒนธรรมและ
พิธีกรรมของชนเผ่า

11 จ้างเหมารถ รับ - ส่ง 2,000.- ตกลงราคา นายพลชาย  นายพลชาย  สจ 20/2559
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ชนาวัฒนานนท์ ชนาวัฒนานนท์ ลว. 18 ธ.ค. 58

สัมมนาเพือ่ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตามวัฒนธรรมและ
พิธีกรรมของชนเผ่า

2,000.-บาท 2,000.-บาท

12 จ้างเหมารถ รับ - ส่ง 2000.- ตกลงราคา นางสาวฐิติรัตน์ แซ่รี นางสาวฐิติรัตน์ แซ่รี สจ 21/2559
ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 2,000.- บาท 2,000.- บาท ลว. 18 ธ.ค. 58
สัมมนาเพือ่ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมตามวัฒนธรรมและ
พิธีกรรมของชนเผ่า

13 8,337.44 ตกลงราคา บริษัท มิตซูคูอาริยะ
น่าน จ้ากัด

บริษัท มิตซูคูอาริยะ
น่าน จ้ากัด

สจ 22/2559
8,337.44 8,337.44 ลว. 18 ธ.ค. 58

14 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรินเตอร์ 2,800.- ตกลงราคา นายพนม   ศศิวัจน์ไพสิฐ   นายพนม  ศศิวัจน์ไพสิฐ สจ  23/2559
หมายเลขครุภัณฑ์ 
478-56-0009

2,800.-บาท 2,800.-บาท ลว. 21 ธ.ค. 58

วันที ่4  เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2558  (3)

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

จ้างเหมาบริการซ่อมบ้ารุง 
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กข 5037 น่าน 
(เปล่ียนระบบสายพาน)

องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวัดน่าน 



15 จ้างเหมาท าป้ายโครงการอบรมให้ 500.- ตกลงราคา ร้าน ญู การพิมพ์ ร้าน ญู การพิมพ์ สจ 25/2559
ความรู้วันคริสต์มาส 500.- บาท 500.- บาท ลว. 22 ธ.ค. 58

16 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหาร 18,000.- ตกลงราคา นางเพ็ญ พะนะสัน นางเพ็ญ พะนะสัน สจ 26/2559
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมส้าหรับโครงการ 18,000.- บาท 18,000.- บาท ลว. 22 ธ.ค. 58
อบรมให้ความรู้วันคริสต์มาส
ประจ้าปี 2559 (คริสจักรสัมพันธ์
ล่ัวะบ้านป่ากลาง,คจบ้านตาหลวง, 
คก.บ้านป่ากลาง)
ระหว่างวันที ่24-26 ธ.ค.58

17 4,340.00 ตกลงราคา ร้านนุ๊กบุค๊ ร้านนุ๊กบุค๊ สซ 7/2559
4,340.00 4,340.00 ลว. 29 ธ.ค. 58

วันที ่4  เดือน   มกราคม  พ.ศ. 2558  (4)

จัดซ้ือ/บอกรับวารสารหรือ
หนังสือพิมพ์


