
 
                                          ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
                              เรื่อง  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2560 
                            .................................................................................................. 
 

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 กุมภาพันธ์  2560  (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  ให้กับประชาชนและผู้สนใจในพื้นท่ีได้ทราบโดยทั่วกัน 
  
 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่  6   เดือน  มีนาคม   2560 
 
 
 
 

      (นายประกอบ  แสนทรงสิริ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
 
 
 
 



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

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่  4   เดือน  ธันวาคม   2559 
 
 
 
 

      (นายประกอบ  แสนทรงสิริ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
 
 
 
 
 
 



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1 จัดซ้ือ/บอกรับวารสารหรือ 4,800.00 ตกลงราคา ร้านนุ๊กบุค๊ ร้านนุ๊กบุค๊ สซ 10/2560

หนังสือพิมพ์ 4,800.00 4,800.00 ลว. 1 พ.ย. 59

2 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ 584 584 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ 11/2560
ประชาชน ศพด.ป่ากลาง 584 584 ลว. 1 พ.ย. 59

3 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ
ประชาชน ศพด.ตาหลวง

440 440 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ 12/2560

440 440 ลว. 1 พ..ย. 59

4 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการประชาชน 564.00 ตกลงราคา ร้าน เทเล 2 ร้าน เทเล 2 สซ 13/2560
564.00 564.00 ลว. 1 พ.ย. 59

5 จัดซ้ือยางรถยนต์ส่วนกลาง 13,800.00 ตกลงราคา หจก. ชัยวฒัน์ออโต้แม็ก หจก. ชัยวฒัน์ออโต้แม็ก สซ 14/2560
หมายเลข กข 5037 13,800.00 13,800.00 ลว. 3 พ.ย. 59

                                                                    สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2559                                                  แบบ สขร.1

องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

วันที ่4  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ. 2559



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

6 จัดซ้ือตรายาง (อนุญาตให้ก่อสร้า 450.00 ตกลงราคา ร้านฉลาดการพิมพ์  ร้านฉลาดการพิมพ์  สซ 15/2560

งตามแบบแปลนนี)้  450.00 450.00 ลว. 16 พ.ย. 59

(กองช่าง)

7 จัดซ้ือของทีร่ะลึก 950.00 ตกลงราคา นส.กรรณิการ์ เทพสุคนธ ์ นส.กรรณิการ์ เทพสุคนธ ์ สช 16/2560

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 950.00 950.00 ลว. 16 พ.ย. 59

8 จัดซ้ือป้ายชื่อโครงการเทิดทูน 1,000.00 ตกลงราคา นายวีรยุทธ  ชาวแหลง นายวีรยุทธ  ชาวแหลง สช 17/2560

พระมหากษัตริย์ฯ 1,000.00 1,000.00 ลว. 16 พ.ย. 59

9 จัดซ้ือผ้าร้ิว(สีด้า+ขาว) 31,185 31,185 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สช.18/2560

31,185 31,185 ลว. 25 พ.ย. 59

10 จัดซ้ือน้้ามัน  ส้าหรับเดือน พ.ย. 59 11,250 11,250 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตร ฯ สหกรณ์การเกษตร ฯ บันทึกตกลงซ้ือ

11,250 11,250 11,250 3/2560
ลว. 22 พ.ย. 59

11 จัดซ้ือน้้ามัน  ส้าหรับพ่นหมอกควัน 750.30               750.30        ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตร ฯ สหกรณ์การเกษตร ฯ บันทึกตกลงซ้ือ
เดือน พ.ย. 59 750.30      750.30                 750.30                 4/2560

ลว. 22 พ.ย. 59

12 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส้าหรับ 450,432 450,432 กรณีพิเศษ สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น
 จ้ากัด

สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น
 จ้ากัด

สช.02/2560
โรงเรียน 2 แห่ง 450,432 450,432 ลว. 10 พ.ย. 59



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

13 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 228,344 228,344 กรณีพิเศษ สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น
 จ้ากัด

สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น
 จ้ากัดส้าหรับโรงเรียน 228,344 228,344 สช.03/2560

ศูนย์พัฒนาเด็ก 2 ศูนย์ ลว. 10 พ.ย. 59

14 จ้างเหมาท้าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 10/2560

รับลงทะเบียนขอรับเบีย้ยังชีพ 1,500.00 1,500.00 ลว. 1 พ.ย. 59

ผู้สูงอายุฯ 

15 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 14,800.00 ตกลงราคา นายวิจิตร  ทาราทิพย์  นายวิจิตร  ทาราทิพย์  สจ 11/2560

จัดท้าแผนส่ีปี อบต.ป่ากลาง 14,800.00 14,800.00 ลว. 7 พ.ย. 59

16 จ้างเหมาบริการบ้ารุงรักษาและ 13,000.00 ตกลงราคา นางธนัชชญาน์  เสาศิริ  นางธนัชชญาน์  เสาศิริ  สจ 12/2560

ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 13,000.00 13,000.00 ลว. 7 พ.ย. 59

17 3,500 3,500 ตกลงราคา นายพนม ศศิวัจน์ไพสิฐ นายพนม ศศิวัจน์ไพสิฐ สซ 13/2560

3,500 3,500 ลว. 8 พ.ย. 59

18 จ้างเหมาบริการจัดหาอาหารว่าง 1,000.00 ตกลงราคา นางจินตนา  ศิลป์ท้าว   นางจินตนา  ศิลป์ท้าว   สจ 14/2560

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ฯ 1,000.00 1,000.00 ลว. 16 พ.ย. 59

19 จ้างเหมาบริการรถเดินทาง 52,000.00 ตกลงราคา นางอัญญรัตน์  ปนิตามูล นางอัญญรัตน์  ปนิตามูล สจ 15/2560

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ฯ 52,000.00 52,000.00 ลว. 16 พ.ย. 59

จ้างเหมาเปล่ียน Hard disk+ Sep
 up +กู้คืนข้อมูล หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-49-0018



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

20 ค่าจ้างเหมาท้าป้าย 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญ ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญ ส่ิงพิมพ์ สจ 16/2560

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ฯ 500.00 500.00 ลว. 16 พ.ย. 59

21 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร 3,000.00 ตกลงราคา นางจินตนา  ศิลป์ท้าว   นางจินตนา  ศิลป์ท้าว   สจ 17/2560

และจัดหาอาหารว่าง ตามการประชุม 3,000.00 3,000.00 ลว. 25 พ.ย. 59

สภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที ่4 

22 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ 1,000,000.- 721,798.- สอบราคา นายจักร์  กิตติโกศลกุล นายจักร์  กิตติโกศลกุล เสนอราคา สญจ 3/2560

มูลฝอยในเขตพืน้ทีต้่าบลป่ากลาง  649,500.- 649,500.- ต้่าสุด  ไม่เกิน ลว. 4 พ.ย. 59

นางยวง  พรหมรักษ์ ราคากลาง ฯ

660,000.-

23 จ้างเหมาและบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 5,000.00 ตกลงราคา ร้านบุญส่งบริการ ร้านบุญส่งบริการ สจ 4/2560

5,000.00 5,000.00 ลว. 4 พ.ย. 59
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