
 
                                          ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
                              เรื่อง  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน  มกราคม  2560 
                            .................................................................................................. 
 

ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 644 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558
ได้มีแนวทางปฏิบัติให้มีการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุ กๆเดือน   
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 มกราคม  2560  (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  ให้กับประชาชนและผู้สนใจในพื้นท่ีได้ทราบโดยทั่วกัน 
  
 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่  6   เดือน  กุมภาพันธ์   2560 
 
 
 
 

      (นายประกอบ  แสนทรงสิริ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1 4,960.00 ตกลงราคา ร้านนุ๊กบุค๊ ร้านนุ๊กบุค๊ สซ 33/2560
4,960.00 4,960.00 ลว. 1 ม.ค. 60

2 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ 612.00 ตกลงราคา ร้าน เทเล 2 ร้าน เทเล 2 สซ 34/2560
ประชาชน 612.00 612.00 ลว. 1 ม.ค. 60

3 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ 252 252 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ35 /2560
ประชาชน ศพด.ตาหลวง 252 252 ลว. 4 ม.ค. 60

4 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ
ประชาชน ศพด.ป่ากลาง

444 444 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ 36/2560

444 444 ลว. 4 ม.ค. 60

5 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (ส้านักปลัด) 2,170.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ 37/2560
2,170.00 2,170.00 ลว. 10 ม.ค. 60

6 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองคลัง) 8,460.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สช 38/2560
8,460.00 8,460.00 ลว. 10 ม.ค. 60

จัดซ้ือ/บอกรับวารสารหรือหนังสือ
พิมพ์
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7 จัดซ้ือของรางวัล งานวันเด็ก 11,615 11,615 ตกลงราคา ร้านมีนา ร้านมีนา สช.39/2560

11,615 11,615 ลว. 10 ม.ค. 60

8 จัดซ้ือรูปพระบรมฉายาลักษณ์ 760.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สช 40/2560
(ส้านักปลัด) 760.00 760.00 ลว. 10 ม.ค. 60

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) 7,011.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สช 41/2560
7,011.00 7,011.00 ลว. 12 ม.ค. 60

10 จัดซ้ือวัสดุอบรมส่งเสริมอาชีพสาน 4,000.00 ตกลงราคา ร้านเส้นสานงานสวย ร้านเส้นสานงานสวย สช 42/2560
ตะกร้า/กระเป๋า จากเส้นพลาสติก 4,000.00 4,000.00 ลว. 13 ม.ค. 60
 (ส้านักปลัด)

11 จัดซ้ือบรรจุถังดับเพลิงเคมีชนิดแห้ง 6,800.00 ตกลงราคา หจก.น่านการดับเพลิง หจก.น่านการดับเพลิง สช 43/2560
(ส้านักปลัด) 6,800.00 6,800.00 ลว. 18 ม.ค. 60

12 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ (กองคลัง) 6,780.00 ตกลงราคา ร้านคอมเมนด์ คอมพิวเตอร์   ร้านคอมเมนด์ คอมพิวเตอร์   สช 44/2560
6,780.00 6,780.00 ลว. 18 ม.ค. 60

13 จัดน้้ายาพ่นหมอกควัน (ส้านักปลัด) 54,000.00 ตกลงราคา ร้านจันทร์การค้า ร้านจันทร์การค้า สช 45/2560
54,000.00 54,000.00 ลว. 24 ม.ค. 60
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14 ร้านสุเทพพาณิชย์ ร้านสุเทพพาณิชย์ สซ 46/2560

2,500 2,500 ตกลงราคา 2,500 2,500 ลว. 24 ม.ค. 60

15 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 10,582.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า สช 47/2560
10,582.00 10,582.00 ลว. 26 ม.ค. 60

16 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน(ตรายาง) 3,300.00 ตกลงราคา ร้านฉลาดการพิมพ์ ร้านฉลาดการพิมพ์ สช 48/2560
ส้านักปลัด 3,300.00 3,300.00 ลว. 27 ม.ค. 60

17 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน(ตรายาง) 1,160.00 ตกลงราคา ร้านฉลาดการพิมพ์ ร้านฉลาดการพิมพ์ สช 49/2560
กองคลัง 1,160.00 1,160.00 ลว. 27 ม.ค. 60

18 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน 8,509.20 ตกลงราคา ปัม๊น้้ามันสหกรณ์ ปัม๊น้้ามันสหกรณ์ ตซ 6/2560
มกราคม การเกษตรปัว  จ้ากัด  การเกษตรปัว  จ้ากัด  ลว. 1 ม.ค. 60

8,509.20 8,509.20
19 3,322.50 ตกลงราคา ปัม๊น้้ามันสหกรณ์ ปัม๊น้้ามันสหกรณ์ ตซ 7/2560

การเกษตรปัว  จ้ากัด  การเกษตรปัว  จ้ากัด  ลว. 12 ม.ค. 60
3,322.50 3,322.50

20 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,800 22,800 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สญซ. 4/2560
ประจ้าปีงบประมาณ 2560 22,800 22,800 ลว. 16 ม.ค. 60

จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง พ่นหมอก
ควัน 
ฉุกเฉิน

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการตรุษจีน
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21
จ้างเหมาซ่อมแซมเปล่ียนแบตเตอร่ี 900.00 ตกลงราคา

ร้านปัวอิเล็คโทรนิคส์
ร้านปัวอิเล็คโทรนิคส์ สจ 26/2560

เคร่ืองขยายเสียง (กองช่าง) 900.00 900.00 ลว. 5 ม.ค. 60

22 จ้างเหมาป้ายโครงการ วันเด็ก 500 500 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ.27/2560
แห่งชาติ 500 500 ลว. 10 ม.ค. 60

23 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 450.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สจ 28/2560

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส้านักปลัด) 450.00 450.00 ลว. 10 ม.ค. 60

24 จ้างเหมาลงโปรแกรมวินโดวส์ 450.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สจ 29/2560
(กองคลัง) 450.00 450.00 ลว. 10 ม.ค. 60

25 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,570.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สจ 30/2560
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 9,570.00 9,570.00 ลว. 12 ม.ค. 60

26 จ้างเหมาค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 4,000.00 ตกลงราคา นางเยาวรักษ์  ศิริรัตน์ นางเยาวรักษ์  ศิริรัตน์ สจ 31/2560

อบรมส่งเสริมอาชีพสานตะกร้า/กระเป๋า 4,000.00 4,000.00 ลว. 13 ม.ค. 60

จากเส้นพลาสติก (ส้านักปลัด)

27 จ้างเหมาค่าป้ายโครงการอบรม
ส่งเสริม

500.00 ตกลงราคา ร้าน ญส่ิงพิมพ์ ร้าน ญส่ิงพิมพ์ สจ 32/2560
อาชีพสานตะกร้า/กระเป๋า จากเส้น 500.00 500.00 ลว. 13 ม.ค. 60

พลาสติก (ส้านักปลัด)
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28 จ้างเหมาจัดท้าและดูแลเว็ปไซต์ของ 10,000.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สจ 33/2560

อบต.ป่ากลาง (ส้านักปลัด) 10,000.00 10,000.00 ลว. 17 ม.ค. 60

29 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กข 5037 
น่าน

890.00 ตกลงราคา นายค ารณ  นาคสิงห์ นายค้ารณ  นาคสิงห์ สจ 34/2560

890.00 890.00 ลว. 20 ม.ค. 60

30 จ้างเหมาบริการบ้ารุงรักษาและ 27,100.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สจ 35/2560

ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (ส้านักปลัด) 27,100.00 27,100.00 ลว. 24 ม.ค. 60

31 นางสาวอุษา  สุขสวัสด์ิ นางสาวอุษา  สุขสวัสด์ิ สจ.36/2560
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อม 16,000 16,000 ตกลงราคา 16,000 16,000 ลว. 24 ม.ค. 60
เคร่ืองด่ืม (เทศกาลตรุษจีน)

32 ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ.37/2560
จ้างเหมาป้ายโครงการ ตรุษจีน 500 500 ตกลงราคา 16,000 16,000 ลว. 24 ม.ค. 60

33 จ้างเหมาและบริการ 5,000.00 ตกลงราคา นางราตรี หาญยุทธ นางราตรี หาญยุทธ สญจ. 06/2560
เคร่ืองถ่ายเอกสาร 5,000.00 5,000.00 ลว. 1 ม.ค. 60
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