
 
 
 
 
 

                                          ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
                              เรื่อง  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน  มิถุนายน  2559 
                            .................................................................................................. 
 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 644 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558
ได้มีแนวทางปฏิบัติให้มีการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นร ายเดือนทุกๆเดือน   
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 มิถุนายน  2559  (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  ให้กับประชาชนและผู้สนใจในพื้นท่ีได้ทราบโดยทั่วกัน 
  
 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่ 5  เดือน กรกฎาคม  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 11,000.00 ตกลงราคา ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ตซ 09/2559

การเกษตรปัว  จ้ากัด  การเกษตรปัว  จ้ากัด  ลว. 1 ม.ิย. 59

11,000.00 11,000.00
2 22,755.40 ตกลงราคา ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ตซ 10/2559

การเกษตรปัว  จ้ากัด  การเกษตรปัว  จ้ากัด  ลว. 3 ม.ิย. 59

22,755.40 22,755.40
1,041.10 ตกลงราคา ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ตซ 11/2559

การเกษตรปัว  จ้ากัด  การเกษตรปัว  จ้ากัด  ลว. 7 ม.ิย. 59

1,041.10 1,041.10
3 4,200.00 ตกลงราคา ร้านนุ๊กบุ๊ค ร้านนุ๊กบุ๊ค สซ 84/2559

4,200.00 4,200.00 ลว. 1 ม.ิย. 59

4 648.00 ตกลงราคา ร้าน เทเล 2 ร้าน เทเล 2 สซ 85/2559
648.00 648.00 ลว. 1 ม.ิย. 59

5 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ 464 464 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ 86/2559
ประชาชน ศพด.ตาหลวง 464 464 ลว. 1 ม.ิย. 59

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  5  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง

จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการประชาชน

จัดซ้ือ/บอกรับวารสารหรือหนังสือ
พิมพ์

จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง( พ่นหมอกควนั)

จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง 
(พ่นหมอกควนั ฉุกเฉิน)



 แบบ สขร.1

6 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ 784 784 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ.87/2559
ประชาชน ศพด.ป่ากลาง 784 784 ลว. 1 ม.ิย. 59

7 1,774.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ 88/2559
1,774.00 1,774.00 ลว. 3 ม.ิย. 59

8 6,690.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า สซ 89/2559

6,690.00 6,690.00 ลว. 3 ม.ิย. 59

9 19,980.00 ตกลงราคา ร้านจันทร์การค้า ร้านจันทร์การค้า สซ 90/2559
19,980.00 19,980.00 ลว. 9 ม.ิย. 59

10 1,400.00 ตกลงราคา ร้าน เทเล 2 ร้าน เทเล 2 สซ 91/2559

1,400.00 1,400.00 ลว. 14 ม.ิย. 59

11 320.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ 92/2559

320.00 320.00 ลว. 17 ม.ิย. 59

12 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั 49,368 49,368 ตกลงราคา นางจินตนา  ศิลป์ท้าว นางจินตนา ศิลป์ท้าว สจ 102/2559
ศพด.ตาหลวง 49,368.00 49,368.00 ลว. 1 ม.ิย 59

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  เพื่อใช้ใน
โครงการ
พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม

จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ (โยธา)

จัดซ้ือชุดตรวจสอบหาสารเสพติด 
(แบบจุ่ม)

จัดซ้ือน้้าด่ืม โครงการรณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์  เพื่อใช้ใน
โครงการ  มะม่วงฯ

องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  5  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559



 แบบ สขร.1

13 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั นางจันเป็ง  แซ่โค้ว นางจันเป็ง  แซ่โค้ว สจ.103/2559
ศพด.ป่ากลาง 56,628 56,628 ตกลงราคา 49,368 49,368 ลว. 1 ม.ิย 59

14 9,500.00 ตกลงราคา นางจินตนา  ศิลป์ท้าว นางจินตนา  ศิลป์ท้าว สจ 104/2559
9,500.00 9,500.00 ลว. 3 ม.ิย. 59

15 9,500.00 ตกลงราคา 10,500.00 สจ 105/2559

9,500.00 9,500.00 ลว. 3 ม.ิย. 59

16 1,120.00 ตกลงราคา นายค้ารณ นาคสิงห์ นายค้ารณ นาคสิงห์ สจ 106/2559
1,120.00 1,120.00 ลว. 3 ม.ิย. 59

17 8,300.00 ตกลงราคา ร้าน ส.ศิริแอร์ ร้าน ส.ศิริแอร์ สจ 107/2559
8,300.00 8,300.00 ลว. 3 ม.ิย. 59

18 18,940.00 ตกลงราคา ร้าน ไอที ช๊อป ร้าน ไอที ช๊อป สจ 108/2559
18,940.00 18,940.00 ลว. 3 ม.ิย. 59

19 13,000.00 ตกลงราคา อู่สุวรรณศิลป์ อู่สุวรรณศิลป์ สจ 109/2559
13,000.00 13,000.00 ลว. 9 ม.ิย. 59

จ้างเหมาบริการประกอบอาหารและ
จัดหาอาหารวา่ง โครงการจัดการ
ขยะ วนัที่ 7 มิถุนายน 2559

จ้างเหมาจัดท้าป้าย โครงการ
จัดการขยะ วนัที่ 7 มิถุนายน 
2559

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  5  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

จ้างเหมาบริการซ่อมบ้ารุง รถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 
5037 น่าน

จ้างเหมาบริการบ้ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

จ้างเหมาซ่อม กล้อง CCTV

จ้างเหมาบริการพ่นสีรถยนต์ เพื่อ
ท้าตราสัญลักษณ์ อบต.ป่ากลาง 
(ตัวใหม)่



 แบบ สขร.1

20 8,000.00 ตกลงราคา ร้านสุรัชนาก๊อปปี้ ร้านสุรัชนาก๊อปปี้ สจ 110/2559

8,000.00 8,000.00 ลว. 9 ม.ิย. 59

21 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 111/2559
500.00 500.00 ลว. 9 ม.ิย. 59

22 จ้างเหมาเปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย ร้านคอมพิวเตอร์คลีนิค ร้านคอมพิวเตอร์คลีนิค สจ.112/2559
เลข 416-56-0048 900 900 ตกลงราคา 900 900 ลว.9 ม.ิย.59

23 10,500.00 ตกลงราคา นายดุสิต  แซ่เฮ้อ  นายดุสิต  แซ่เฮ้อ  สจ 113/2559
10,500.00 10,500.00 ลว. 9 ม.ิย. 59

24 3,000.00 ตกลงราคา นางจินตนา  ศิลป์ท้าว นางจินตนา  ศิลป์ท้าว สจ 114/2559
3,000.00 3,000.00 ลว. 14 ม.ิย. 59

25 8,500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 115/2559
8,500.00 8,500.00 ลว. 14 ม.ิย. 59

26 8,000.00 ตกลงราคา นางจินตนา  ศิลป์ท้าว นางจินตนา  ศิลป์ท้าว สจ 116/2559
8,000.00 8,000.00 ลว. 17 ม.ิย. 59

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
(ฉบับจริง)เพื่อจัดท้าแผนพัฒนา
สามปี

จ้างเหมาท้าป้าย เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ ์โครงการ “รักน้้า 
รักป่า รักษาแผ่นดิน”

วนัที่  5  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควนั 
จ้านวน 6 หมูบ่้าน

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยวสิามัญ 
สมัยที่ 1  ประจ้าปี 2559

จ้างเหมาท้าป้าย โครงการรณรงค์
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
โครงการ มะม่วงฯ

องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 
                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม



 แบบ สขร.1

27 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 117/2559

500.00 500.00 ลว. 17 ม.ิย. 59

28 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 118/2559
500.00 500.00 ลว. 17 ม.ิย. 59

29 4,900.00 ตกลงราคา ร้านช้านาญมีเดียซัพพลาย ร้านช้านาญมีเดียซัพพลาย สจ 119/2559

4,900.00 4,900.00 ลว. 17 ม.ิย. 59

30 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั นางจินตนา  ศิลป์ท้าว นางจินตนา  ศิลป์ท้าว สจ.120/2559
และอาหารพร้อมเคร่ือง โครงการ 15,000 15,000 ตกลงราคา 15,000 15,000 ลว.23 ม.ิย.59
อบรม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
  มัธยมป่ากลาง

31 22,000.00 ตกลงราคา ร้านบุญล้อมเจริญสิน ร้านบุญล้อมเจริญสิน สัญญาซ้ือ 15/2559

22,000.00 22,000.00 ลว. 15 ม.ิย. 59

32 99,912.00 ตกลงราคา ร้านทวชีัยการค้า ร้านทวชีัยการค้า สัญญาซ้ือ 16/2559

99,912.00 99,912.00 ลว. 28 ม.ิย. 59

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  5  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559

จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 
เคร่ืองแฟกซ์ (424-52-0001)

จ้างเหมาท้าป้าย โครงการ มะม่วงฯ

จ้างเหมาท้าป้าย โครงการ 
สเต็มเซลล์ฯ

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้า ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดสูบน้้าได้ 450 ลิตร/
นาที
จ้านวน 2 เคร่ือง
จัดซ้ือวสัดุบ้านคนจน



 แบบ สขร.1

33 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 173,100.- 151,940.- สอบราคา นายวรุิฬ  ค่าพานิช นายวรุิฬ  ค่าพานิช เสนอราคาต้่า สญจ.18/2559
ฝาปิด คสล. ปิดรางระบายน้้า หน้า 151,500.- 151,500.- สุด ไม่เกิน ลว. 23 ม.ิย.59
โรงเรียนมัธยม บ้านน้้าเปิน หจก.ชาญกฤษณ์ ฯ ราคากลาง ฯ

151,940.-
34 โครงการก่อสร้าง รางระบายน้้า 224,500.- 222,900.- สอบราคา นายวรุิฬ  ค่าพานิช นายวรุิฬ  ค่าพานิช เสนอราคาต้่า สญจ.19/2559

พร้อมฝาปิด คสล. เขต 1 – เขต 5 222,500.- 222,500.- สุด ไม่เกิน ลว. 23 ม.ิย.59
บ้านห้วยสะนาว หมูท่ี่ 2 หจก.ชาญกฤษณ์ ฯ ราคากลาง ฯ

222,900.-

35 สอบราคาอาหารกลางวนั 1 นางกิ่งแก้ว  มูลค้า เสนอราคาต้่า สญจ.20/2559
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง 258,960 258,960 สอบราคา 200,694 บาท สุด ไม่เกิน ลว. 30 ม.ิย.59

2.นางจินตนา  ศิลป์ท้าว ราคากลาง ฯ

205,873.20 บาท

3. นางจันเป็ง  แซ่โค้ว นางกิ่งแก้ว  มูลค้า
212,347 บาท 212,347 บาท
4. นางเรณู  จิณะเสน
211,052 บาท
5. บ. คลอโรฟลิ เคมีคอล

จ้ากัด 226,590 บาท

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 
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 แบบ สขร.1

1 นางกิ่งแก้ว  มูลค้า เสนอราคาต้่า สญจ.21/2559
36 สอบราคาอาหารกลางวนั 225,760 225,760 สอบราคา 183,994.00 บาท สุด ไม่เกิน ลว. 30 ม.ิย.59

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง 2.นางจินตนา  ศิลป์ท้าว ราคากลาง ฯ

179,479.20 บาท
3. นางจันเป็ง  แซ่โค้ว นางจินตนา  ศิลป์ท้าว

185,123 บาท 179,479.20 บาท
4. นางเรณู  จิณะเสน
185,123 บาท
5. บ. คลอโรฟลิ เคมีคอล

จ้ากัด 197,540 บาท
37 3,995.40 ตกลงราคา ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร สัญญาเช่า 02/2559

3,995.40 3,995.40 ลว. 1 ม.ิย. 59
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  5  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559


	สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  มิ ย  2559.pdf
	แบบ สขร 1 เดือน  มิ ย   59.pdf

