
 
                                          ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
                              เรื่อง  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน  มีนาคม  2560 
                            .................................................................................................. 
 

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

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน  เมษายน   2560 
 
 
 
 

      (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 4,960.00 ตกลงราคา ร้านข้าวตัง บุ้คส์ ร้านข้าวตัง บุ้คส์ สซ 66/2560
4,960.00 4,960.00 ลว. 1 ม.ีค. 60

2 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการประชาชน 732.00 ตกลงราคา ร้าน เทเล 2 ร้าน เทเล 2 สซ 67/2560
732.00 732.00 ลว. 1 ม.ีค. 60

3 จัดซ้ือวสัดุอบรมอาชีพจากขยะรีไซเคิลฯ 3,811.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ 68/2560
หมู ่1 3,811.00 3,811.00 ลว. 1 ม.ีค.60

จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองช่าง) 2,900.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สช 69/2560
2,900.00 2,900.00 ลว. 1 ม.ีค. 60

4 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ 756 756 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ70 /2560
ประชาชน ศพด.ป่ากลาง 756 756 ลว. 1 ม.ีค.. 60

5 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ 528 528 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ 71/2560
ประชาชน ศพด.ตาหลวง 528 528 ลว. 1 ม.ีค.. 60

องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 
สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  

จัดซ้ือ/บอกรับวารสารหรือหนังสือ
พิมพ์
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 แบบ สขร.1

6 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว(ส านักปลัด) 2,981.00 ตกลงราคา ร้านดีน่าซุปเปอร์มาเก็ต ร้านดีน่าซุปเปอร์มาเก็ต สช 72/2560
2,981.00 2,981.00 ลว. 8 ม.ีค. 60

7 จัดซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมอาชีพการ 4,056.00 ตกลงราคา ร้านโตโน่สหฟาร์ม   ร้านโตโน่สหฟาร์ม   สช 73/2560
เพาะเห็ดโคนน้อย 4,056.00 4,056.00 ลว. 10 ม.ีค. 60

8 จัดซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมกิจกรรม 3,920.00 ตกลงราคา ร้านช้างกิจเกษตร ร้านช้างกิจเกษตร สช 75/2560
ผู้สูงอายุ 3,920.00 3,920.00 ลว. 14 ม.ีค. 60

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองช่าง) 4,226.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สช 76/2560
4,226.00 4,226.00 ลว. 20 ม.ีค. 60

10 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 14,552 14,552 ตกลงราคา ร้านทิพย์มงคล ร้านทิพย์มงคล สซ.77/2560
ศพด.ตาหลวง 14,552 14,552 ลว. 27 ม.ีค.. 60

11 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 15,480 15,480 ตกลงราคา ร้านทิพย์มงคล ร้านทิพย์มงคล สซ.78/2560
ศพด.ป่ากลาง 15,480 15,480 ลว. 27 ม.ีค.. 60

12 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส้านักปลัด) 2,958.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สช 79/2560
2,958.00 2,958.00 ลว. 28 ม.ีค. 60

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 
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 แบบ สขร.1

13 จัดซ้ือ Kaspersky+การ์ด Lan พร้อม 1,680.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สช 80/2560
ติดต้ัง 1,680.00 1,680.00 ลว. 28 ม.ีค. 60

14 จัดซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ โครงการ (สืบ ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ 81/2560

สานชนเผ่าวฒันธรรม)    ม.5 1,510 1,510 ตกลงราคา 1,510 1,510 ลว. 28 ม.ีค.. 60

15 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน 18,860.00 ตกลงราคา ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ตซ 6/2560
มีนาคม การเกษตรปัว  จ้ากัด  การเกษตรปัว  จ้ากัด  ลว. 1 ม.ค. 60

18,860.00 18,860.00
16 ครุภณัฑ์โรงงาน (สวา่นไฟฟ้า) 9,520.00 9,520.00 ตกลงราคา ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า ร้านรุ่งแสงการไฟฟ้า สญซ.07/2560

9,500.00 9,500.00 ลว. 9 ม.ีค. 60

17 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น จา้กัด สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น จา้กัด สญซ.08/2560
ช่วงปิดเทอม 2/2559 (โรงเรียน) 135,129.60 135,129.60 กรณีพิเศษ 135,129.60 135,129.60 ลว. 23 ม.ีค. 60

18 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น จา้กัด สหกรณ์โคนมวังน้้าเย็น จา้กัด สญซ.09/2560
ช่วงปิดเทอม 2/2559 (ศพด.) 68,503.20 68,503.20 กรณีพิเศษ 68,503.20 68,503.20 ลว. 23 ม.ีค. 60

19 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 21,000.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สญซ 10/2560
21,000.00 21,000.00 ลว. 28 ม.ีค. 60
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 แบบ สขร.1

20 จ้างเหมาท้าอาหาร อาหารวา่ง 10,000.00 ตกลงราคา นางเยาวรักษ์  ศิริรัตน์ นางเยาวรักษ์  ศิริรัตน์ สจ 50/2560
อบรมอาชีพจากขยะรีไซเคิลฯ ม.1 10,000.00 10,000.00 ลว. 1 ม.ีค. 60

21 จ้างเหมาท้าป้ายอบรมอาชีพจาก 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 51/2560
ขยะรีไซเคิลฯ ม.1 500.00 500.00 ลว. 1 ม.ีค. 60

22
จ้างเหมาอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 7,000 7,000 ตกลงราคา นางจินตนา  ศิลป์ท้าว นางจินตนา  ศิลป์ท้าว สจ.52/2560

โครงการสืบสานวฒันธรรมชนเผ่า 
(ต้าบลป่ากลาง) ม.3 7,000 7,000

ลว. 10 ม.ีค. 60

23 จ้างเหมาท้าอาหารโครงการอบรม 3,000.00 ตกลงราคา นางเยาวรักษ์  ศิริรัตน์ นางเยาวรักษ์  ศิริรัตน์ สจ 53/2560
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อย 3,000.00 3,000.00 ลว. 10 ม.ีค. 60

24 จ้างเหมาท้าป้ายโครงการอบรม 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 54/2560
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อย 500.00 500.00 ลว. 10 ม.ีค. 60

25 จ้างเหมาท าป้ายโครงการส่งเสริม 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 56/2560
ผู้สูงอายุ 500.00 500.00 ลว. 10 ม.ีค. 60

26 จ้างเหมาท าอาหาร อาหารวา่งโครงการ 5,000.00 ตกลงราคา ร้าน ญ ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญ ส่ิงพิมพ์ สจ 57/2560
ส่งเสริมผู้สูงอายุ 5,000.00 5,000.00 ลว. 14 ม.ีค. 60

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 
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 แบบ สขร.1

27 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,450.00 ตกลงราคา ร้าน ส.ศิริแอร์ ร้าน ส.ศิริแอร์ สจ 58/2560
(ส้านักปลัด) 1,450.00 1,450.00 ลว. 20 ม.ีค. 60

28 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองผสมปุ๋ย 3,200.00 ตกลงราคา ร้าน ส.การช่าง ร้าน ส.การช่าง สจ 59/2560
(ส้านักปลัด) 3,200.00 3,200.00 ลว. 28 ม.ีค. 60

29 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 440.00 ตกลงราคา นายนิกรณ์  คีรีกุลเสนา  นายนิกรณ์  คีรีกุลเสนา สจ 60/2560
ทะเบียน กกษ 581 (กองช่าง) 440.00 440.00 ลว. 28 ม.ีค. 60

30 จ้างเหมาโปรแกรมวนิโดว ์(กองคลัง) 450.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สจ 61/2560
450.00 450.00 ลว. 28 ม.ีค. 60

31 จ้างเมหาอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม นางนงเยาว ์ ยอดออน นางนงเยาว ์ ยอดออน สจ.62/2560
โครงการสืบสานวฒันธรรมชนเผ่า 
(ต้าบลป่ากลาง) ม.5 7,000 7,000 ตกลงราคา

7,000 7,000
ลว. 28 ม.ีค. 60

32 จ้างเหมาและบริการ 5,000.00 ตกลงราคา นางราตรี หาญยุทธ นางราตรี หาญยุทธ สญจ. 10/2560
เคร่ืองถ่ายเอกสาร 5,000.00 5,000.00 ลว. 1 ม.ีค. 60

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 
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