
 
 
 
 
 

                                          ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
                              เรื่อง  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน  พฤษภาคม  2559 
                            .................................................................................................. 
 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 644 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558
ได้มีแนวทางปฏิบัติให้มีการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเ ดือน   
ให้มีรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
และเลขท่ีและวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  นั้น 
   

  ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน
และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ .ศ.2540 จึงขอประชาสัมพั นธ์ประกา ศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าเดือน พฤษภาคม  2559  (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  ให้กับประชาชนและผู้สนใจในพื้นท่ีได้ทราบโดยทั่วกัน 
  
 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่ 3  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 

      (นายประกอบ  แสนทรงสิริ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
 
 
 
 



 แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง
รายชือ่เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้บัการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอืขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

1 11,250.00 ตกลงราคา ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ตซ 08/2559
การเกษตรปัว  จ้ากัด  การเกษตรปัว  จ้ากัด  ลว. 3 พ.ค. 59

11,250.00 11,250.00
2 4,340.00 ตกลงราคา ร้านนุ๊กบุ๊ค ร้านนุ๊กบุ๊ค สซ 68/2559

4,340.00 4,340.00 ลว. 1 พ.ค. 59

3 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ 348 348 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ 69/2559

ประชาชน ศพด.ตาหลวง 348 348 ลว. 2 พ.ค. 59

จัดซ้ือชุดกีฬาแข่งขัน อ้าเภอปัวคัพ 8,500 8,500 ตกลงราคา ร้านน่านซ็อคเกอร์ ร้านน่านซ็อคเกอร์ สซ.70/2559

4 8,500 8,500 ลว. 2 พ.ค.59

จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ 644 644 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ 71/2559

5 ประชาชน ศพด.ปุากลาง 644 644 ลว. 2 พ.ค. 59

6 468.00 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมสปริง เฟรช  ร้าน น้้าด่ืมสปริง เฟรช  สซ 72/2559
468.00 468.00 ลว. 2 พ.ค. 59

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลปุากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559

จัดซ้ือ/บอกรับวารสารหรือหนังสือ
พิมพ์

จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการประชาชน

จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง



 แบบ สขร.1

7 1,220.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ   ร้านเทพบูรณกิจ   สซ 73/2559

1,220.00 1,220.00 ลว. 11 พ.ค. 59

8 645.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ   ร้านเทพบูรณกิจ   สซ 74/2559
645.00 645.00 ลว. 11 พ.ค. 59

9 2,745.00 ตกลงราคา ร้านคนึงนิจ ร้านคนึงนิจ สซ 75/2559

2,745.00 2,745.00 ลว. 11 พ.ค. 59

10 520.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ   ร้านเทพบูรณกิจ   สซ 76/2559
520.00 520.00 ลว. 13 พ.ค. 59

จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ.77/2559

11 (ส่วนการศึกษา) 2,512 2,512 ตกลงราคา 2,512 2,512 16-พ.ค.-59

12 38,400.00 ตกลงราคา ร้านจันทร์การค้า ร้านจันทร์การค้า สซ 78/2559
38,400.00 38,400.00 ลว. 16 พ.ค. 59

13 1,180.00 ตกลงราคา ทวชีัยการค้า ทวชีัยการค้า สซ 79/2559
1,180.00 1,180.00 ลว. 19 พ.ค. 59

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ใน
โครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับต้าบล
จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ใน
โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  เพื่อใช้ใน
โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  เพื่อใช้ใน
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย

จัดซ้ือสารเคมีกา้จัดลูกน้้ายุงลาย 
ทรายทีมีฟอส 1% เอสจี

ซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเกษตร

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลปุากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559



 แบบ สขร.1

14 7,095.00 ตกลงราคา ร้านบ้านเฮาซุปเปอร์ฯ ร้านบ้านเฮาซุปเปอร์ฯ สซ 80/2559

7,095.00 7,095.00 ลว. 19 พ.ค. 59

จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ร้านทิพย์มงคล ร้านทิพย์มงคล สซ.81/59
15 ศพด.ปุากลาง 14,744 14,744 ตกลงราคา 14,744.00 บาท 14,744.00 บาท ลว.23 พ.ค.59

จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ร้านทิพย์มงคล ร้านทิพย์มงคล สซ.82/59
16 ศพด.ตาหลวง 18,140 18,140 ตกลงราคา 18,140.00 บาท 18,140.00 บาท ลว.23 พ.ค.59

17 54,000.00 ตกลงราคา ร้านจันทร์การค้า ร้านจันทร์การค้า สซ 83/2559
54,000.00 54,000.00 ลว. 23 พ.ค. 59

18 1,230.00 ตกลงราคา นายค้ารณ นาคสิงห์ นายค้ารณ นาคสิงห์ สจ 83/2559
1,230.00 1,230.00 ลว. 2 พ.ค. 59

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั นางจันเป็ง  แซ่โค้ว นางจันเป็ง  แซ่โค้ว สจ.84/2559

19 ศพด.บ้านตาหลวง 38,148 38,148 ตกลงราคา 38,148 38,148 ลว.2 พ.ค.59

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั นางจันเป็ง  แซ่โค้ว นางจันเป็ง  แซ่โค้ว สจ.85/2559

20 ศพด.บ้านปุากลาง 43,758 43,758 ตกลงราคา 43,758 43,758 ลว.2 พ.ค.59

จ้างเหมาบริการซ่อมบ้ารุง 
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน 
กข 5037 น่าน

น้้ายาเคมีส้าหรับเคร่ืองพ่นหมอก
ควนั

จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลปุากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559



 แบบ สขร.1

นางวไิลพร ยังแสง นางวไิลพร ยังแสง สจ.86/2559

21 จ้างเหมา รถ รับส่ง อ้าเภอปัวคัพ 3,000 3,000 ตกลงราคา 3,000 3,000 ลว.2 พ.ค.59

ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ.87/2559

22 จ้างเหมาท้าปูายโครงการ อ้าเภอปัว 500 500 ตกลงราคา 500 500 ลว.2 พ.ค.59
คัพ
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั นางจินตนา  ศิลป์ท้าว นางจินตนา  ศิลป์ท้าว สจ.88/2559

23 อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 30,000 30,000 ตกลงราคา 30,000 30,000 ลว.3 พ.ค.59

24 3,000.00 ตกลงราคา นางจินตนา  ศิลป์ท้าว นางจินตนา  ศิลป์ท้าว สจ 89/2559
3,000.00 3,000.00 ลว. 3 พ.ค. 59

25 19,700.00 ตกลงราคา ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า สจ 90/2559
19,700.00 19,700.00 ลว. 3 พ.ค. 59

26 1,515.00 ตกลงราคา ร้านสุรัชนาก๊อปปี้ ร้านสุรัชนาก๊อปปี้ สจ 91/2559
1,515.00 1,515.00 ลว. 3 พ.ค. 59

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
และจัดหาอาหารวา่ง ประชุมสภา
ท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ประจ้าปี 2559  วนัที่ 17 
พฤษภาคม 2559

จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร (417-56-003)

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
 (ฉบับร่าง) ตาม โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดท้าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต้าบลสามปี 
(พ.ศ.2560-2562)  วนัที่ 16 
พฤษภาคม 2559

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลปุากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559



 แบบ สขร.1

27 10,000.00 ตกลงราคา นางจินตนา  ศิลป์ท้าว นางจินตนา  ศิลป์ท้าว สจ 92/2559
10,000.00 10,000.00 ลว. 11 พ.ค. 59

28 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 93/2559
500.00 500.00 ลว. 11 พ.ค. 59

29 6,000.00 ตกลงราคา นางจินตนา  ศิลป์ท้าว นางจินตนา  ศิลป์ท้าว สจ 94/2559
6,000.00 6,000.00 ลว. 11 พ.ค. 59

30 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 95/2559
500.00 500.00 ลว. 11 พ.ค. 59

31 12,000.00 ตกลงราคา นางจินตนา  ศิลป์ท้าว นางจินตนา  ศิลป์ท้าว สจ 96/2559
12,000.00 12,000.00 ลว. 11 พ.ค. 59

32 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 97/2559
500.00 500.00 ลว. 11 พ.ค. 59

33 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 98/2559
500.00 500.00 ลว. 13 พ.ค. 59

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
และจัดหาอาหารวา่ง โครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จ้างเหมาท้าปูาย โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
และจัดหาอาหารวา่ง โครงการ
ผู้สูงอายุ

จ้างเหมาท้าปูาย โครงการผู้สูงอายุ

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
และจัดหาอาหารวา่ง โครงการสตรี

จ้างเหมาท้าปูาย โครงการกฎหมาย

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลปุากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559

จ้างเหมาท้าปูาย โครงการสตรี



 แบบ สขร.1

34 4,000.00 ตกลงราคา นางจินตนา  ศิลป์ท้าว นางจินตนา  ศิลป์ท้าว สจ 99/2559
4,000.00 4,000.00 ลว. 13 พ.ค. 59

35 จ้างเหมาปูายโครงการแข่งขันกีฬา 500 500 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ.100/2559
ฟุตบอล 7 คน อิ้วเมีย่นสัมพันธ์ 500.00 บาท 500.00 บาท 16-พ.ค.-59

36 150.00 ตกลงราคา นายนิกรณ์ คีรีกุลเสนา นายนิกรณ์ คีรีกุลเสนา สจ 101/2559
150.00 150.00 ลว. 18 พ.ค. 59

37 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา ร้านบีซีซี คอมพิวเตอร์ ร้านบีซีซี คอมพิวเตอร์ สญซ.11/2559
ส้าหรับโรงเรียน และ ศพด. แอนด์ โอ เอ แอนด์ โอ เอ ลว. 25 พ.ค.59

20,000.00 บาท 20,000.00 บาท

38 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 678,776              678,776    กรณีพิเศษ สหกรณ์โคนม วงัน้้าเย็น สหกรณ์โคนมวงัน้้าเย็น สญซ.12-13/2559
ส้าหรับโรงเรียน และ ศพด. จ้ากัด จ้ากัด ลว. 26 พ.ค.59

678,776.00 บาท 678,776.00 บาท
39

จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควนั
58,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญโฟร์

สตาร์ 
ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนสามัญโฟร์
สตาร์ 

ซัพพลาย

สัญญาซ้ือ 14/2559

58,500.00 58,500.00 ลว. 27 พ.ค. 59

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 418,435 418,435 ประมูลราคา หจก. ส.สหกิจ การสร้าง หจก. ส.สหกิจ การสร้าง เสนอราคา สญ จ. 12/2559
บ้านค้างฮ่อ หมูท่ี่ 3 เข้าหน้าบ้าน 417,400 417,400 ต้่าสุด ลว. 19 พ.ค. 59
นายชัยยุทธ หจก. เพชรแสนค้า ฯ

417,600

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
และจัดหาอาหารวา่ง โครงการ
กฎหมาย

จ้างเหมาบริการซ่อมบ้ารุง 
รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน
 กรย 808 น่าน

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลปุากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559



 แบบ สขร.1

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 229,513 229,513 ประมูลราคา หจก. ส.สหกิจ การสร้าง หจก. ส.สหกิจ การสร้าง เสนอราคา สญ จ. 13/2559
รอบอ่างหก บ้านตาหลวง หมูท่ี่ 5 228,900 228,900 ต้่าสุด ลว. 19 พ.ค. 59

หจก. เพชรแสนค้า ฯ
229,100

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 418,435 418,435 ประมูลราคา หจก. ส.สหกิจ การสร้าง หจก. ส.สหกิจ การสร้าง เสนอราคา สญ จ. 14/2559
เส้นหน้าบ้านนายยิ่งขายผ้า 417,400 417,400 ต้่าสุด ลว. 19 พ.ค. 59
(เล้ียวขวา) บ้านสวนทราย หมูท่ี่  6 หจก. เพชรแสนค้า ฯ

417,600
43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 312,386 312,386 ประมูลราคา หจก. ส.สหกิจ การสร้าง หจก. ส.สหกิจ การสร้าง เสนอราคา สญ จ. 15/2559

เส้นหน้าบ้านรองชัยเดช 311,500 311,500 ต้่าสุด ลว. 19 พ.ค. 59
บ้านสวนทราย หมู ่6 เชื่อมบ้าน หจก. เพชรแสนค้า ฯ
ห้วยสะนาว หมูท่ี่ 2 ต้าบลปุากลาง 311,700

44 โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม 253,017 253,017 ประมูลราคา หจก. ส.สหกิจ การสร้าง หจก. ส.สหกิจ การสร้าง เสนอราคา สญ จ. 16/2559
ปรับปรุง ขยายไหล่ทางถนน 252,300 252,300 ต้่าสุด ลว. 19 พ.ค. 59
คสล. ถนนลาดยางเส้นต้าบล หจก. เพชรแสนค้า ฯ
ปุากลางเชื่อมระหวา่งต้าบล ฯ 252,500

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 241,829 241,829 ประมูลราคา หจก. ส.สหกิจ การสร้าง หจก. ส.สหกิจ การสร้าง เสนอราคา สญ จ. 17/2559

เขตเฟื่องฟูา (กิจการนอกเขต) 241,200 241,200 ต้่าสุด ลว. 19 พ.ค. 59
หจก. เพชรแสนค้า ฯ

241,400
46 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,392.00 ตกลงราคา ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร สัญญาเช่า 01/2559

4,392.00 4,392.00 ลว. 4 พ.ค. 59

วนัที่  3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนต้าบลปุากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 
                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
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