
   
 
 
 
 
 

                                          ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
                              เรื่อง  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน  กันยายน  2559 
                            .................................................................................................. 
 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 644 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558
ได้มีแนวทางปฏิบัติให้มีการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดื อนทุกๆเดือน   
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  กันยายน  2559  (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  ให้กับประชาชนและผู้สนใจในพื้นท่ีได้ทราบโดยทั่วกัน 
  
 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน ตุลาคม  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 14,950.00 ตกลงราคา ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ตซ 16/2559
การเกษตรปัว  จ้ากัด  การเกษตรปัว  จ้ากัด  ลว. 1 ก.ย. 59

14,950.00 14,950.00

2 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ
ประชาชน ศพด.ตาหลวง

368 368 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ 126/2559

368 368 ลว. 1 ก.ย. 59

3 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ 448 448 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ 127/2559
ประชาชน ศพด.ป่ากลาง 448 448 ลว. 1 ก.ย. 59

4 4,200.00 ตกลงราคา ร้านนุ๊กบุ๊ค ร้านนุ๊กบุ๊ค สซ 128/2559
4,200.00 4,200.00 ลว. 1 ก.ย. 59

5 840.00 ตกลงราคา ร้าน เทเล 2 ร้าน เทเล 2 สซ 129/2559
840.00 840.00 ลว. 1 ก.ย. 59

6 20,300.00 ตกลงราคา ร้านเพิ่มทรัพย์สรรพสินค้าร้านเพิ่มทรัพย์สรรพสินค้า สซ 130/2559
20,300.00 20,300.00 ลว. 1 ก.ย. 59

จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการประชาชน

จัดซ้ือถังขยะยางรถยนต์ 

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  4  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน

จัดซ้ือ/บอกรับวารสารหรือหนังสือ
พิมพ์



 แบบ สขร.1

7 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน(กองการศึกษา) 15,788 15,788 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ.132/2559

15,788 15,788 ลว. 5 ก.ย. 59

8 29,500.00 ตกลงราคา บริษัท ดอยซิลเวอร์
แฟคตอร่ี 

บริษัท ดอยซิลเวอร์
แฟคตอร่ี 

สซ 133/2559
29,500.00 29,500.00 ลว. 5 ก.ย. 59

9 4,916.00 ตกลงราคา ร้านวรรณา ไชยโย   ร้านวรรณา ไชยโย   สซ 134/2559

4,916.00 4,916.00 ลว. 5 ก.ย. 59

10 24,500.00 ตกลงราคา ร้านจงยิ่งผ้าปัก ร้านจงยิ่งผ้าปัก สซ 135/2559
24,500.00 24,500.00 ลว. 5 ก.ย. 59

11 13,200.00 ตกลงราคา ร้านมานิตย์ค้าข้าว  ร้านมานิตย์ค้าข้าว  สซ 136/2559
13,200.00 13,200.00 ลว. 5 ก.ย. 59

12 11,832.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า สซ 137/2559
11,832.00 11,832.00 ลว. 5 ก.ย. 59

13 11,700.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สซ 138/2559
11,700.00 11,700.00 ลว. 5 ก.ย. 59

จัดซ้ือวสัดุวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  
(กองช่าง)

จัดซ้ือวสัดุคอมฯ (กองช่าง)

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
โครงการส่งเสริมอาชีพระยะส้ัน 
“การท้าขนมไทย”

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการ
ส่งเสริมอาชีพการท้าเคร่ืองเงิน หมู่
ที่ 2

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริม
อาชีพหัตถกรรมบ้านน้้าเปิน หมู ่1

จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการ
ส่งเสริมอาชีพแปรรูปข้าวเหนียว
เป็นสุรากล่ันพื้นบ้าน หมูท่ี่ 2

องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  4  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน



 แบบ สขร.1

14 13,880.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ 139/2559

13,880.00 13,880.00 ลว. 9 ก.ย. 59

15 22,100.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ 140/2559
22,100.00 22,100.00 ลว. 12 ก.ย. 59

16 27,110.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ 141/2559

27,110.00 27,110.00 ลว. 12 ก.ย. 59

17 18,000.00 ตกลงราคา ร้านจันทร์การค้า   ร้านจันทร์การค้า   สซ 142/2559
18,000.00 18,000.00 ลว. 15 ก.ย. 59

18 14,100.00 ตกลงราคา ร้านยั่งยืนการเกษตร ร้านยั่งยืนการเกษตร สซ 143/2559
14,100.00 14,100.00 ลว. 20 ก.ย. 59

19 จัดซ้ือวสัดุทางการศึกษา 40,997 40,997 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ.144/2559
(ศพด.ตาหลวง) 40,997 40,997 ลว. 20 ก.ย. 59

20 จัดซ้ือวสัดุทางการศึกษา 56,287 56,287 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ.145/2559
(ศพด.ป่ากลาง) 56,287 56,287 ลว. 21 ก.ย. 59

จัดซ้ือยากา้จัดศัตรูพืช ในข้าวไร่
และนาข้าว ส้าหรับราษฎรในพื้นที่  

จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองคลัง)

จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (สป)

จัดซ้ือน้้ายาเคมีส้าหรับเคร่ือง
พ่นหมอกควนั 
(กา้จัดยุงและแมลงชนิดเข้มข้น)

จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองช่าง)

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  4  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559



 แบบ สขร.1

21 3,000.00 ตกลงราคา นางเยาวลักษณ์  ศิริรัตน์ นางเยาวลักษณ์  ศิริรัตน์ สจ 143/2559
3,000.00 3,000.00 ลว. 1 ก.ย. 59

22 10,500.00 ตกลงราคา นายชาญ ประดิษฐ์ษร นายชาญ ประดิษฐ์ษร สจ 144/2559
10,500.00 10,500.00 ลว. 1 ก.ย. 59

23 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 145/2559

500.00 500.00 ลว. 5 ก.ย. 59

24 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 146/2559
500.00 500.00 ลว. 5 ก.ย. 59

25 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 147/2559

500.00 500.00 ลว. 5 ก.ย. 59

26 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 148/2559

500.00 500.00 ลว. 5 ก.ย. 59

27 4,400.00 ตกลงราคา นางเยาวลักษณ์  ศิริรัตน์ นางเยาวลักษณ์  ศิริรัตน์ สจ 149/2559
4,400.00 4,400.00 ลว. 12 ก.ย. 59

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
และจัดหาอาหารวา่ง ประชุมสภา
ท้องถิ่นสมัยวสิามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่
 2

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร
และจัดหาอาหารวา่ง โครงการ
อบรมส่งเสริมอาชีพระยะส้ัน 
“การท้าขนมไทย”

จ้างเหมาท้าป้าย โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพระยะส้ัน 
“การท้าขนมไทย”

จ้างเหมาท้าป้าย โครงการส่งเสริม
อาชีพหัตถกรรมบ้านน้้าเปิน หมูท่ี่ 1

จ้างเหมาท้าป้าย โครงการ
เคร่ืองเงินหมูท่ี่ 2

จ้างเหมาท้าป้าย โครงการท้าสุรา

จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควนั 
จ้านวน 6 หมูบ่้าน

องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  4  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559



 แบบ สขร.1

28 1,620.00 ตกลงราคา นายค้ารณ นาคสิงห์ นายค้ารณ นาคสิงห์ สจ 150/2559

1,620.00 1,620.00 ลว. 15 ก.ย. 59

29 4,590.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สจ 151/2559
4,590.00 4,590.00 ลว. 21 ก.ย. 59

30 7,550.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สจ 152/2559

7,550.00 7,550.00 ลว. 21 ก.ย. 59

31 3,822.00 ตกลงราคา ร้านรวมมิตร ร้านรวมมิตร สัญญาเช่า 05/2559
3,822.00 3,822.00 ลว. 1 ก.ย. 59

32 สอบราคาส่ือการเรียนการสอน ศพด ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สญซ.20/2559
ศพด.ตาหลวง 88,003

129,000 129,000 สอบราคา ร้านศูนย์หนังสือภคูา 88,003 บาท ลว.4 ก.ย.59

94,416
33 สอบราคาส่ือการเรียนการสอน ศพด ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สญซ.21/2559

ศพด.ป่ากลาง 125,826

182,113 182,113 สอบราคา ร้านศูนย์หนังสือภคูา 125,826 บาท ลว.4 ก.ย.59

131,039

จ้างเหมาบริการบ้ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมายเลข 
500-56-0001 (ส้านักปลัด)

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

จ้างเหมาบริการซ่อมบ้ารุง รถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 
กข 5037 น่าน

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร และ
เข้าปกหนังสือข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2560

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  4  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559



 แบบ สขร.1

34 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 135,129.60 135,129.60 กรณีพิเศษ สหกรณ์โคนม ฯ สหกรณ์โคนม ฯ สญซ.22/2559
ส้าหรับ โรงเรียน 135,129.60 135,129.60 ลว. 23 ก.ย.59

35 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 68,503.20 68,503.20 กรณีพิเศษ สหกรณ์โคนมวงัน้้าเย็น จ้ากัด สหกรณ์โคนมวงัน้้าเย็น
 จ้ากัดส้าหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบล

ป่ากลาง
68,503.20 68,503.20 สญซ.23/2559

ลว.23 ก.ย.59
36 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ หจก.กู้ดสปีด คอมฯ หจก.กู้ดสปีด คอมฯ ราคาต้่าสุด สญซ.24/2559

ประจ้าปีงบประมาณ 2559 112,500.00 111,100.00 สอบราคา 75,000.- 75,000.- ไม่เกินราคา ลว.30 ก.ย.59

บ.เอไอที คอมมาร์ท กลาง

89,505.50.-
ร้านอีซ่ีคอมพิวเตอร์

92,690.-
บ.บี.บ.ีเค.อินดัสตรี จก.

96,000.-
ร้านโซดา ซีดี คอมฯ
105,050.-
ร้านไอทีชอป

104,500.-
บจก.แอดไวซ์ พีพีคอมฯ

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  4  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559
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