
 
 
 
 
 

                                          ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
                              เรื่อง  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน  สิงหาคม  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 สิงหาคม  2559  (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  ให้กับประชาชนและผู้สนใจในพื้นท่ีได้ทราบโดยทั่วกัน 
  
 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่ 5  เดือน  กันยายน  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
จัดซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการ
สอนศาสนาวนัอาทิตย์

840 840 ตกลงราคา
    ร้านเทพบูรณกิจ     

 840 บาท
    ร้านเทพบูรณกิจ     

 840 บาท
สช. 101/2559 ลว. 1 

ส.ค.59

2 จัดซ้ือ/บอกรับวารสารหรือหนังสือ
พิมพ์

4,340.00 ตกลงราคา ร้านนุ๊กบุ๊ค ร้านนุ๊กบุ๊ค สซ 102/2559

4,340.00 4,340.00 ลว. 1 ส.ค. 59
3 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ

ประชาชน ศพด.ป่ากลาง 840 840 ตกลงราคา
      น้้าด่ืมเทเล 2      
         684

      น้้าด่ืมเทเล 2      
         684

สช. 103/2559 ลว. 1 
ส.ค.59

4

จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ
ประชาชน ศพด.ตาหลวง 428 428 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ 104/2559

428 428 ลว. 1 ส.ค. 59

5 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โครงการ สซ 105/2559
น้้าหนักต้่ากวา่เกณฑ์ ศพด.ตาหลวง 10,800.00 10,800.00 ตกลงราคา นางเข็มทอง ลือยศ นางเข็มทอง ลือยศ ลว. 1 ส.ค. 59

6 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,440.00 1,440.00 ตกลงราคา ร้านทวชีัยการค้า ร้านทวชีัยการค้า สซ 106/2559

ลว. 1 ส.ค. 59

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  5  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559



 แบบ สขร.1

7 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โครงการ
น้้าหนักต้่ากวา่เกณฑ์ ศพด.ป่ากลาง 14,400 14,400 ตกลงราคา นางเข็มทอง ลือยศ นางเข็มทอง ลือยศ สซ 107/2559

14,400 บาท 14,400 บาท ลว. 1 ส.ค. 59

8 จัดซ้ือไข่ไก่  โครงการน้้าหนักต้่ากวา่ 5,200 5,200 ตกลงราคา ร้านนรวนัทนี(ฟาร์มไข)่ ร้านนรวนัทนี(ฟาร์มไข)่ สซ 108/2559
เกณฑ์ ศพด.ป่ากลาง 5,200 บาท 5,200 บาท ลว. 1 ส.ค. 59

9 จัดซ้ือวสัดุงานบ้าน งานครัว 13,924 13,924.00 ตกลงราคา นางนราธปิ  ค้ายวง นางนราธปิ  ค้ายวง สซ.109/2559

ศพด.ป่ากลาง 13,924 บาท 13,924 บาท ลว. 1 ส.ค. 59

10 จัดซ้ือไข่ไก่  โครงการน้้าหนักต้่ากวา่ 3,900 3,900 ตกลงราคา ร้านนรวนัทนี(ฟาร์มไข)่ ร้านนรวนัทนี(ฟาร์มไข)่ สช. 110/2559

เกณฑ์ ศพด.ตาหลวง 3,900 บาท 3,900 บาท ลว. 1 ส.ค. 59

11 4,250.00 ตกลงราคา ร้านทวชีัย การค้า ร้านทวชีัย การค้า สซ 111/2559
4,250.00 4,250.00 ลว. 4 ส.ค. 59

12 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (พานพุ่ม) 1,700 1,700 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สช. 112/2559

1,700 บาท 1,700 บาท ลว. 4 ส.ค. 59

13 18,238.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สซ 113/2559
18,238.00 18,238.00 ลว. 4 ส.ค. 59

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  5  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559

จัดซ้ือวสัดุการเกษตร

จัดซ้ือวสัดุคอมฯ (กองช่าง)



 แบบ สขร.1

14 4,990.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า สซ 114/2559

4,990.00 4,990.00 ลว. 4 ส.ค. 59

15 40,401.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สซ 115/2559
40,401.00 40,401.00 ลว. 4 ส.ค. 59

16 33,294.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ 116/2559

33,294.00 33,294.00 ลว. 4 ส.ค. 59

17 22,326.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ 117/2559
22,326.00 22,326.00 ลว. 4 ส.ค. 59

18 11,001.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ 118/2559
11,001.00 11,001.00 ลว. 4 ส.ค. 59

19 792.00 ตกลงราคา ร้าน เทเล 2 ร้าน เทเล 2 สซ 119/2559
792.00 792.00 ลว. 4 ส.ค. 59

20 4,200.00 ตกลงราคา ร้านช้านาญมีเดีย ฯ ร้านช้านาญมีเดีย ฯ สซ 120/2559
4,200.00 4,200.00 ลว. 16 ส.ค. 59

จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองช่าง)

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  5  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559

จัดซ้ือวสัดุคอมฯ (กองคลัง)

จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (สป)

จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (คลัง)

จัดซ้ือวสัดุวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  
(กองช่าง)

จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (สป)

จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการประชาชน



 แบบ สขร.1

จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 720 720 ตกลงราคา ร้านทวชีัยการค้า ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สซ.121/2559
21 720 บาท 720 บาท ลว.16 ส.ค.59

22
จัดซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ โครงการอบรม 1,704 1,704 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ.122/2559
คุณธรรม โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 1,704 บาท 1,704 บาท ลว.16 ส.ค.59
166

23
จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ศพด.
บ้านตาหลวง 10,416 10,416 ตกลงราคา นางนราธปิ ค้ายวง นางนราธปิ ค้ายวง สซ.123/2559

10416 บาท 10416 บาท ลว.22 ส.ค.59
2,900.00 ตกลงราคา ร้านดีน่า ฯ ร้านดีน่า ฯ สซ 124/2559

24 2,900.00 2,900.00 ลว. 22 ส.ค. 59

25 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 975 975 ตกลงราคา ร้านทวชีัยการค้า ร้านทวชีัยการค้า สซ.125/2559

975 บาท 975 บาท ลว.22 ส.ค.59

26 10,500.00 ตกลงราคา นายชาญ ประดิษฐ์ษร นายชาญ ประดิษฐ์ษร สจ 126/2559

10,500.00 10,500.00 ลว. 1 ส.ค. 59

27 จ้างเหมาป้ายโครงการสอนศาสนา
วนัอาทิตย์ ระหวา่งวนัที่ 3 ส.ค.-
11 ก.ย.59

500 500 ตกลงราคา
      ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์    
            500

    ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์      
        500

สจ.127/2559      ลว.
1 ส.ค.59

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  5  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559

จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (สป)

จ้างเหมาพ่นหมอกควนั รอบปกติ 
คร้ังที่ 2 เดือน สค 59



 แบบ สขร.1

28 จ้างเหมาอาหาร แลอาหารวา่ง
พร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการสอนพุทธ
ศาสนาวนัอาทิตย์ ระหวา่งวนัที่ 3 
ส.ค.-11 ก.ย.59

16,800 16,800 ตกลงราคา
นางจินตนา  ศิลป์ท้าว  

   16,800 บาท
นางจินตนา  ศิลป์ท้าว  

   16,800 บาท
สจ.128/2559      ลว.

1 ส.ค.60

29 2,970.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สจ 129/2559
2,970.00 2,970.00 ลว. 4 ส.ค. 59

30 200.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สจ 130/2559
200.00 200.00 ลว. 4 ส.ค. 59

31 590.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สจ 131/2559
590.00 590.00 ลว. 4 ส.ค. 59

32 3,000.00 ตกลงราคา นางจินตนา  ศิลป์ท้าว นางจินตนา  ศิลป์ท้าว สจ 132/2559
3,000.00 3,000.00 ลว. 4 ส.ค. 59

33 1,300.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สจ 133/2559
1,300.00 1,300.00 ลว. 4 ส.ค. 59

34 จ้างเหมาอาหาร และอาหารวา่ง
พร้อมเคร่ืองด่ืม ตามโครงการอบรม 14,160 14,160 ตกลงราคา นางจันทร์  วฐิาน นางจันทร์  วฐิาน สจ.134/2559
คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนส 14160 บาท 14160 บาท ลว.4 ส.ค.59
หราษฎร์บ้ารุง

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  5  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559

จ้างเหมา ซ่อมคอมฯ (กองช่าง)

จ้างเหมา ซ่อมคอมฯ (กองคลัง)

จ้างเหมาท้าอาหาร 
ประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3

จ้างเหมาบริการบ้ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
(ห้อง อปพร)

จ้างเหมา ซ่อมคอมฯ (สป)



 แบบ สขร.1

35 จ้างเหมาท้าป้ายโครงการ 500 500 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ.135/2559
 ตามโครงการอบรมคุณธรรม 500 บาท 500 บาท ลว.4 ส.ค.59
จริยธรรม โรงเรียนสหราษฎร์บ้ารุง

36 จ้างเหมาท้าอาหารและอาหารวา่ง 9,000 9,000 ตกลงราคา นางนงลักษณ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ.136/2559
พร้อมเคร่ืองด่ืม ตามโครงการสะ 500 บาท 500 บาท ลว.9 ส.ค.59
โหลดตีพิ วนัที่ 11-15 สิงหาคม 
2559

37 จ้างเหมาท้าป้ายโครงการ            
 ตามโครงการสะโหลดตีพิ 500 500 ตกลงราคา นางนงลักษณ์ เจตมงคล นางนงลักษณ์  เจตมงคล สจ.137/2559
วนัที่ 11-15 สิงหาคม 2559 500 บาท 500 บาท ลว.9 ส.ค.59

38
จ้างเหมาป้ายโครงการฯ ตาม 
โครงการอบรมคุณธรรม โรงเรียน
ป่ากลางมิตรภาพที่ 166 500 500 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ.138/2559

500 บาท 500 บาท ลว.16 ส.ค.59

39 จ้างเหมาอาหาร และอาหารวา่ง 24,000 24,000 ตกลงราคา น.ส.พรรณี  อุ่นเรือน น.ส.พรรณี  อุ่นเรือน สจ.139/2559

พร้อมเคร่ืองด่ืม ตาม โครงการอบรม 24,000 บาท 24,000 บาท ลว.16 ส.ค.59
คุณธรรม โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ
ที่ 166

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  5  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559



 แบบ สขร.1

40 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สซ 140/2559
500.00 500.00 ลว. 16 ส.ค. 59

41 3,000.00 ตกลงราคา นางนงลักษณ์ เสร็จกิจ นางนงลักษณ์ เสร็จกิจ สจ 141/2559
3,000.00 3,000.00 ลว. 22 ส.ค. 59

42 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 142/2559

500.00 500.00 ลว. 16 ส.ค. 59

43 7,015.50 ตกลงราคา ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร สัญญาเช่า 04/2559
7,015.50 7,015.50 ลว. 1 ส.ค. 59

60,000.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สัญญาซ้ือขาย 19/2559
44 60,000.00 60,000.00 ลว. 31 ส.ค. 59

45 โครงการถนนลาดยางทับถนน 2,130,700 ประมูลราคา บจก.ส.เต็งไตรรัตน์ ฯ บจก.ส.เต็งไตรรัตน์ ฯ เสนอราคา สัญญาจ้าง 22/2559
คสล.เดิม    ทางเข้าสู่ต้าบลป่ากลาง 2,122,700 2,122,700 ต้่าสุด ลว. 9  ส.ค. 59
จากบ้านน้้าเปิน หมูท่ี่  1 ฯ บจก.แพร่ธ้ารงวทิย์ ไม่เกินราคา

2,126,700 กลาง
46 โครงการ ซ่อมแซม ปรับปรุงขยาย 577,900 สอบราคา หจก.ส.สหกิจ การสร้าง หจก.ส.สหกิจ การสร้าง เสนอราคา สัญญาจ้าง 23/2559

ไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก  ฯ 577,000 577,000 ต้่าสุด ลว. 16  ส.ค. 59
นายวรุิฬ  ค่าพานิช ไม่เกินราคา

577,500 กลาง

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 
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จ้างเหมาท้าป้าย โครงการค่าย
คุณธรรม

จ้างเหมาท้าป้าย โครงการอบรม
ตระกูลแซ่ม้า

จ้างเหมาท้าอาหาร 
ประชุมสภาท้องถิ่น สมัย วสิามัญ 
สมัยที่ 2 คร้ัง ที่ 1

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 
กล้องวงจรปิด CCTV พร้อม
อุปกรณ์ 
และติดต้ัง จ้านวน 1 ชุด



 แบบ สขร.1

47 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม 178,420 สอบราคา นายวรุิฬ  ค่าพานิช นายวรุิฬ  ค่าพานิช เสนอราคา สัญญาจ้าง 24/2559
หอกระจายข่าว  เสียงตามสาย 129,000 129,000 ต้่าสุด ลว. 17  ส.ค. 59

หจก.ส.สหกิจ การสร้าง ไม่เกินราคา

148,000 กลาง
หจก.เอสเอ็มเทเลคอม ฯ

150,000
หจก.ณัฐนนท์การโยธา 

168,000
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