ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
..................................................................................................
ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 644 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558
ได้มีแนวทางปฏิบัติให้มีการจัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน
ให้มีรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
และเลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จึงขอประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน พฤศจิกายน 2561 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ให้กับประชาชนและ
ผู้สนใจในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายประกอบ แสนทรงสิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
พฤศจิกายน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ปั๊มน้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว จากัด
9,080.00

สซ 2/2562
ลว. 1 พ.ย. 61

1

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือน
พฤศจิกายน

9,080.00

เฉพาะเจาะจง

2

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สานักปลัด)

5,130.00

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเมนคอมพิวเตอร์
5,130.00

ปั๊มน้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว จากัด
9,080.00
ร้านคอมเมนคอมพิวเตอร์
5,130.00

3

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

13,140.00

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเมนคอมพิวเตอร์
13,140.00

ร้านคอมเมนคอมพิวเตอร์
13,140.00

สซ 2/2562
ลว. 1 พ.ย. 61

4

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)

8,700.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งแสงอิเล็กทริค
เทรดดิ้ง 1997 จากัด
8,700.00

สซ 3/2562
ลว. 12 พ.ย. 61

5

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สานักปลัด)

6,338.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านดีน่าซุปเปอร์มาร์เก็ต
6,338.00

ร้านรุ่งแสงอิเล็กทริค
เทรดดิ้ง 1997 จากัด
8,700.00
ร้านดีน่าซุปเปอร์มาร์เก็ต
6,338.00

6

จัดซื้อน้ามันพ่นหมอกควันฉุกเฉิน

2,676.70

เฉพาะเจาะจง

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ภาคเรียนที่ 2/๒๕๖1

956,620.60

เฉพาะเจาะจง

ปั๊มน้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว จากัด
2,676.70
สหกรณ์โคนม
วังน้าเย็น จากัด
956,620.60

สซ 1/2562
ลว. 1 ต.ค. 61

7

ปั๊มน้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว จากัด
2,676.70
สหกรณ์โคนม
วังน้าเย็น จากัด
956,620.60

สซ 1/2562
ลว. 1 พ.ย. 61

สซ 4/2562
ลว. 14 พ.ย. 61

สซ 1/2562
ลว. 12 พ.ย. 61

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

รายชือ่ เสนอราคาและราคาที่
วิธีซื้อหรือจ้าง
เสนอ

แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

จ้างเหมาและบริการเครื่องถ่ายเอกสาร

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

2

จ้างเหมาบริการ ตัดแต่งกิง่ ไม้สาธารณะ
และเก็บกวาดขยะฯ

6,900.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมพร แสนศรีเชาว์พนั ธ์ นายสมพร แสนศรีเชาว์พนั ธ์
6,900.00
6,900.00

สจ. 10/2562
ลว. 1 พ.ย. 61

3

จ้างเหมาบริการ แม่บา้ นทาความ
สะอาด สานักงาน อบต.ป่ากลาง

6,400.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวโสภารัตน์ แสนโซ้ง
6,400.00

นางสาวโสภารัตน์ แสนโซ้ง
6,400.00

สจ. 11/2562
ลว. 1 พ.ย. 61

4

จ้างเหมาบริการ ดูแลรักษาทรัพย์สินใน
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ากลาง

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายชาลี แสนศรีเชาว์พนั ธ์
5,000.00

นายชาลี แสนศรีเชาว์พนั ธ์
5,000.00

สจ. 12/2562
ลว. 1 พ.ย. 61

5

จ้างเหมาผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ปอ้ งกันภัยฯ
(เจ้าหน้าที่หน่วยกูช้ ีพกูภ้ ยั OTOS)

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายวิชาญ กิตติยงั กุล
5,000.00

นายวิชาญ กิตติยงั กุล
5,000.00

สจ. 13/2562
ลว. 1 พ.ย. 61

6

จ้างเหมาผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ปอ้ งกันภัยฯ
(เจ้าหน้าที่หน่วยกูช้ ีพกูภ้ ยั OTOS)

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเก้าอ่อน แซ่พา่ น
5,000.00

นายเก้าอ่อน แซ่พา่ น
5,000.00

สจ. 14/2562
ลว. 1 พ.ย. 61

7

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน
กจ3372 น่าน

7,203.08

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเมืองน่าน จากัด บริษัท สยามนิสสันเมืองน่าน จากัด
7,203.08
7,203.08

นางราตรี หาญยุทธ
5,000.00

นางราตรี หาญยุทธ
5,000.00

สจ.บริการ 10/2562
ลว. 2 พ.ย. 61

สจ. 4/2562
ลว. 1 พ.ย. 61

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน
พฤศจิกายน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

รายชือ่ เสนอราคาและราคาที่
วิธีซื้อหรือจ้าง
เสนอ

แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

8

จ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การ
รับลงทะเบียนผูส้ ูงอายุฯ

1,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ญู สิง่ พิมพ์
1,000.00

ร้าน ญู สิง่ พิมพ์
1,000.00

สจ. 5/2562
ลว. 1 พ.ย. 61

9

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
Samsungฯ (กองคลัง)

2,490.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านไอทีชอป
2,490.00

ร้านไอทีชอป
2,490.00

สจ. 6/2562
ลว. 12 พ.ย.61

นางสาวพัชรา พนะสัน
5,400

นางสาวพัชรา พนะสัน
5,400

ตล 15/2562
ลว. 1 พ.ย. 61

จ้างเหมาบริการแม่บา้ น
ั นาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง
10 ศูนย์พฒ

5,400

5,400

ตกลงราคา

จ้างเหมาบริการแม่บา้ น
ั นาเด็กเล็กบ้านตาหลวง
11 ศูนย์พฒ

5,900

5,900

ตกลงราคา

จ้างเหมาครูผดู้ ูแลเด็ก
ั นาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง
12 ศูนย์พฒ

7,000

7,000

จ้างเหมาบริการแม่บา้ น
ั นาเด็กเล็กบ้านตาหลวง
13 ศูนย์พฒ

7,000

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
ั นาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง
14 ศูนย์พฒ

341,698.50

นางสาวบุญณิสา อภิวัฒน์ธัญ นางสาวบุญณิสา อภิวัฒน์ธัญ
สิริ
สิริ
5,900
5,900

ตล.16/2562
ลว. 1 พ.ย. 61

ตกลงราคา

นางสาวจารุวรรณ ทิวานันท์ นางสาวจารุวรรณ ทิวานันท์
7,000
7,000

ตล 17/2561
ลว. 1 พ.ย. 61

7,000

ตกลงราคา

นางสาวกนกรัตน์ ฑีฆาวงค์
7,000

นางสาวกนกรัตน์ ฑีฆาวงค์
7,000

ตล18/2562
ลว. 1 พ.ย. 61

#########

ตกลงราคา

นางจินตนา ศิลป์ทา้ ว
341,698.50

นางจินตนา ศิลป์ทา้ ว
341,698.50

สญ 01/2562
ลว. 30 พ.ย. 61

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
ั นาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง
15 ศูนย์พฒ
ถนน คสล. เส้นหลังตลาดนัดวันศุกร์
16 ออกหลังโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน
พฤศจิกายน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
205,998.00 ######### ตกลงราคา
นางจินตนา ศิลป์ทา้ ว
205,998.00
948,000.00 ######### ประกวดราคา ฯ

ถนน คสล. เข้าสูพ่ ื้นที่การเกษตร
17 บ้านห้วยสะนาว หมูท่ ี่ 2 (หมอน 4 )

742,000

761,452 ประกวดราคา ฯ

ถนน คสล. เข้าสูพ่ ื้นที่การเกษตร
18 บ้านจูน หมูท่ ี่ 4

696,000

716,419 ประกวดราคา ฯ

ถนน คสล. เส้นถนนอกแตก
19 สวนนายอ้อย บ้านตาหลวง หมูท่ ี่ 5

597,000

615,364 ประกวดราคา ฯ

ถนน คสล. ซอยบ้านนายศรีจนั ทร์

541,000

556,480 ประกวดราคา ฯ

524,000.00

######### ประกวดราคา ฯ

632,000.00

######### ประกวดราคา ฯ

20
ถนน คสล. ต่อจากเส้นประชารัฐอ่าง
21 หัวใจถึงบ้านนายชานุพงษ์ ชมพู
เจริญกิจ บ้านสวนทราย หมูท่ ี่ 6
ถนน คสล. เส้นสนามควาย
22 บ้านสวนทราย หมูท่ ี่ 6

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
763,000.00

แบบ สขร.1

นางจินตนา ศิลป์ทา้ ว
205,998.00

สญ 02/2562
ลว. 30 พ.ย. 61

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง

สญจ. 03/2562
ลว. 2 พ.ย.61

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
577,000.00
577,000.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
565,000.00
565,000.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
490,000.00
490,000
หจก.น่านคอนสตรัคชัน่
หจก.น่านคอนสตรัคชัน่
แอนด์วอเตอร์เซอร์วิส 1998 แอนด์วอเตอร์เซอร์วิส 1998
449,000.00
449,000
หจก.น่านคอนสตรัคชัน่
หจก.น่านคอนสตรัคชัน่
แอนด์วอเตอร์เซอร์วิส 1998 แอนด์วอเตอร์เซอร์วิส 1998
434,900.00
434,900
หจก.น่านคอนสตรัคชัน่
หจก.น่านคอนสตรัคชัน่
แอนด์วอเตอร์เซอร์วิส 1998 แอนด์วอเตอร์เซอร์วิส 1998
524,500.00
524,500

สญจ. 04/2562
ลว. 2 พ.ย.61
สญจ. 05/2562
ลว. 2 พ.ย.61
สญจ. 06/2562
ลว. 2 พ.ย.61
สญจ. 07/2562
ลว. 2 พ.ย.61
สญจ. 08/2562
ลว. 2 พ.ย.61
สญจ. 11/2562
ลว. 2 พ.ย.61

