
 
 
 
 
 

                                          ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
                              เรื่อง  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน  กรกฎาคม  2559 
                            .................................................................................................. 
 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 644 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558
ได้มีแนวทางปฏิบัติให้มีการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเ ดือนทุกๆเดือน   
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 กรกฎาคม  2559  (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  ให้กับประชาชนและผู้สนใจในพื้นท่ีได้ทราบโดยทั่วกัน 
  
 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่ 5  เดือน  สิงหาคม  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 9,640.00 ตกลงราคา ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ตซ 12/2559
การเกษตรปัว  จ้ากัด  การเกษตรปัว  จ้ากัด  ลว. 1 ก.ค. 59

9,640.00 9,640.00
2 746.80 ตกลงราคา ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ตซ 13/2559

การเกษตรปัว  จ้ากัด  การเกษตรปัว  จ้ากัด  ลว. 25 ก.ค. 59
746.80 746.80

3 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ 368 368 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ 93/2559

ประชาชน ศพด.ตาหลวง 368 368 ลว. 1 ก.ค. 59

4 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ 712 712 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ.94/2559
ประชาชน ศพด.ป่ากลาง 712 712 ลว. 1 ก.ค. 59

5 324.00 ตกลงราคา ร้าน เทเล 2 ร้าน เทเล 2 สซ 95/2559

324.00 324.00 ลว. 1 ก.ค. 59

6 4,340.00 ตกลงราคา ร้านนุ๊กบุ๊ค ร้านนุ๊กบุ๊ค สซ 96/2559
4,340.00 4,340.00 ลว. 1 ก.ค. 59

จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการประชาชน

จัดซ้ือ/บอกรับวารสารหรือหนังสือ
พิมพ์

จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน

จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง พ่นหมอกควนั
(ฉุกเฉิน)

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 
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 แบบ สขร.1

7 5,850.00 ตกลงราคา ร้าน สยามเคมีคอล ร้าน สยามเคมีคอล สซ 97/2559

5,850.00 5,850.00 ลว. 1 ก.ค. 59

8 1,655.00 ตกลงราคา ร้านทวชีัย การค้า ร้านทวชีัย การค้า สซ 98/2559
1,655.00 1,655.00 ลว. 15 ก.ค. 59

9 5,050.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า สซ 99/2559

5,050.00 5,050.00 ลว. 15 ก.ค. 59

10 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ.100/2559
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 4,060 4,060 ตกลงราคา 4,060 4,060 ลว.27 ก.ค.59
สหราษฎร์บ้ารุง

11 1,530.00 ตกลงราคา นายนิกรณ์  คีรีกุลเสนา  นายนิกรณ์  คีรีกุลเสนา  สจ 121/2559

1,530.00 1,530.00 ลว. 14 ก.ค. 59

12 จ้างเหมาประกอบอาหารและ

อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 13,200 13,200 ตกลงราคา นางจินตนา ศิลป์ท้าว   
   13,200 บาท

นางจินตนา ศิลป์ท้าว   
   13,200 บาท

   สจ.122/2559
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฯ ลว.15 ก.ค.59

13

จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,000 2,000.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ.123/2559
จ านวน 4 ป้าย 2,000 บาท 2,000 บาท ลว.27 ก.ค.59

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจ้าปี 2559

จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง

จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

จ้างเหมาบริการซ่อมบ้ารุง 
รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน
 กรย 808 น่าน, กธต 842 น่าน

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 
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 แบบ สขร.1

14

จ้างเหมาป้ายโครงการ 500 500 ตกลงราคม ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ.124/2559
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 500 500 ลว.27 ก.ค.59
สหราษฎร์บ้ารุง

15

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั 5,440 5,440 ตกลงราคม นางจันทร์  วฐิาน ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ.125/2559
และอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 5,440 5,440 ลว.27 ก.ค.59
สหราษฎร์บ้ารุง

16 จัดซ้ือพัดลม 55,000 55,000 ตกลงราคา ร้านสุทัด-ประหยัด
เฟอร์นิเจอร์

ร้านสุทัด-ประหยัด
เฟอร์นิเจอร์

สญซ 17/2559
55,000 55,000 ลว. 5 ก.ค.59

17 16,000.00 ตกลงราคา ร้านพีระเอ็นจิเนียร่ิง  ร้านพีระเอ็นจิเนียร่ิง  สญซ  18/2559 
16,000.00 16,000.00 ลว. 15 ก.ค. 59

18 3,619.80 ตกลงราคา ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร สัญญาเช่า 03/2559
3,619.80 3,619.80 ลว. 1 ก.ค. 59

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง สาย
ดูดน้้าดับเพลิง จ้านวน 1 เส้น

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  5  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2559
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