
 
 
 
 
 

                                          ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 
                              เรื่อง  สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน  เมษายน  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 เมษายน  2560  (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  ให้กับประชาชนและผู้สนใจในพื้นท่ีได้ทราบโดยทั่วกัน 
  
 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่ 8  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 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 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับ 384.00 ตกลงราคา ร้าน เทเล 2 ร้าน เทเล 2 สซ 82/2560
บริการประชาชน 384.00 384.00 ลว. 1 เม.ย. 60

2 4,800.00 ตกลงราคา ร้านข้าวตัง บุ้คส์ ร้านข้าวตัง บุ้คส์ สซ 83/2560
4,800.00 4,800.00 ลว. 1 เม.ย. 60

3 จัดซ้ือวสัดุโครงการค่ายคุณธรรม 120.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ 84/2560
จริยธรรม 120.00 120.00 ลว. 3 เม.ย.60

4 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ 116 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ85 /2560
ประชาชน ศพด.ป่ากลาง 116 116 ลว. 3 เม.ย. 60

5 จัดซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับบริการ
ประชาชน ศพด.ตาหลวง

164 ตกลงราคา ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 ร้าน น้้าด่ืมเทเล2 สซ 86/2560

ประชาชน ศพด.ตาหลวง 164 164 ลว. 3 เม.ย. 60

6 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 840.00 ตกลงราคา ร้านช้างกิจเกษตร ร้านช้างกิจเกษตร สช 87/2560
 (ส้านักปลัด) 840.00 840.00 ลว. 7 เม.ย. 60

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  8  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

จัดซ้ือ/บอกรับวารสารหรือหนังสือ
พิมพ์



 แบบ สขร.1

7 จัดซ้ือวสัดุ แข่งชันกีฬาลัวะ 1,902 1,902 ตกลงราคา นางคนึงนิจ แซ่เต็น นางคนึงนิจ แซ่เต็น สซ.88/2560
ในวนัที่ 12 เมษายน 2560 1,902 1,902 ลว. 7 เม.ย. 60

8 1,140 น้้าด่ืมเทเล 2 น้้าด่ืมเทเล 2 สซ 89/2560
1,140 ตกลงราคา 1,140 1,140 ลว. 7 เม.ย. 60

9 จัดซ้ือวสัดุกีฬา การแข่งขันกีฬาลัวะ
 ในวนัที่ 12 เมษายน 2560

3,250 3,250 ตกลงราคา นายชาตรี  เตชะนันต์ นายชาตรี  เตชะนันต์ สซ.90/2560
3,250 3,250 ลว. 7 เม.ย. 60

10 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 3,550.00 ตกลงราคา ร้านดีน่าซุปเปอร์มาเก็ต ร้านดีน่าซุปเปอร์มาเก็ต สช 91/2560
 (ส้านักปลัด) 3,550.00 3,550.00 ลว. 18 เม.ย. 60

11 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 3,950.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สช 92/2560
3,950.00 3,950.00 ลว. 18 เม.ย. 60

12 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 12,220.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สช 93/2560
12,220.00 12,220.00 ลว. 18 เม.ย. 60

13 จัดซ้ือวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 8,600.00 ตกลงราคา ร้านสยามเคมีคอล ร้านสยามเคมีคอล สช 94/2560
8,600.00 8,600.00 ลว. 20 เม.ย. 60

จัดซ้ือน้้าด่ืม กีฬาลัวะ ในวนัที่ 12 
เมษายน 2560

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  8  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560



 แบบ สขร.1

14 จัดซ้ือสารกา้จัดลูกน้้ายุงลาย 38,400.00 ตกลงราคา ร้านสยามเคมีคอล ร้านสยามเคมีคอล สช 95/2560
(ทรายอะเบท) 38,400.00 38,400.00 ลว. 20 เม.ย. 60

15 จัดซ้ือโครงการอบรมถอดบทเรียนสรุปผล 134.00 ตกลงราคา ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สช 96/2560

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 134.00 134.00 ลว. 21 เม.ย. 60
ในการคัดแยกขยะทีต้่นทาง

16 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 10,388.00 ตกลงราคา ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สช 97/2560
10,388.00 10,388.00 ลว. 26 เม.ย. 60

17 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน ร้านเทพบูรณกิจ ร้านเทพบูรณกิจ สซ.98/2560
4,295.00 4,295.00 ตกลงราคา 4,295.00 4,295.00 ลว. 28 เม.ย. 60

18 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน 9,420.00 ตกลงราคา ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ตซ 6/2560
เมษายน การเกษตรปัว  จ้ากัด  การเกษตรปัว  จ้ากัด  ลว. 1 ม.ค. 60

9,420.00 9,420.00

19 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน 5,000.00 ตกลงราคา ร้านขวญันคร ร้านขวญันคร สญซ 11/2560
5,000.00 5,000.00 ลว. 18 เม.ย. 60

20 จ้างเหมาท้าอาหาร อาหารวา่ง
โครงการ

10,450.00 ตกลงราคา นางอารมย์   วฒันะ นางอารมย์   วฒันะ สจ 63/2560
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 10,450.00 10,450.00 ลว. 3 เม.ย. 60

องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 
วนัที่  8  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน



 แบบ สขร.1

21 จ้างเหมาท้าป้ายโครงการค่าย
คุณธรรม

500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 64/2560
จริยธรรม 500.00 500.00 ลว. 3 เม.ย. 60

22 จ้างเหมาท้าป้ายโครงการ กีฬาลัวะ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ.65/2560
ในวนัที่ 12 เมษายน 2560 500 500 ตกลงราคา 500 500 ลว. 10 เม.ย. 60

23 จ้างเหมาท้าป้ายโครงการ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ.66/2560
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ 500.00 500.00 ตกลงราคา 500.00 500.00 ลว. 10 เม.ย. 60

ผู้สูงอายุต้าบลป่ากลาง
24 จ้างเหมาท้าป้ายโครงการ นส.มณีวรรณื  จิตอารีย์ นส.มณีวรรณื  จิตอารีย์ สจ.67/2560

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ 30,000.00 30,000.00 ตกลงราคา 30,000.00 30,000.00 ลว. 10 เม.ย. 60
ผู้สูงอายุต้าบลป่ากลาง

25 จ้างเหมาบริการบ้ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,200.00 ตกลงราคา ร้าน ส.ศิริแอร์ ร้าน ส.ศิริแอร์ สจ 68/2560
เคร่ืองปรับอากาศ (ส้านักปลัด) 2,200.00 2,200.00 ลว. 18 เม.ย. 60

26 จ้างเหมาท้าป้ายโครงการอบรม 500.00 ตกลงราคา ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ ร้าน ญู ส่ิงพิมพ์ สจ 69/2560
ถอดบทเรียน คัดแยกขยะที่ต้นทาง 500.00 500.00 ลว. 21 เม.ย 60

27 จ้างเหมาท าอาหารโครงการอบรมถอด 3,000.00 ตกลงราคา นางเยาวรักษ์  ศิริรัตน์ นางเยาวรักษ์  ศิริรัตน์ สจ 70/2560
บทเรียน คัดแยกขยะที่ต้นทาง 3,000.00 3,000.00 ลว. 21 เม.ย. 60

                      สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่ากลาง อ้าเภอปัว  จังหวดัน่าน 

วนัที่  8  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560
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