ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน กรกฎาคม 2562
..................................................................................................
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 กรกฎาคม 2562 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ให้กับประชาชนและ
ผู้สนใจในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายประกอบ แสนทรงสิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
กรกฎาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1

รายชื่อเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ปั๊มน้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว จากัด
13,110.00
ปั๊มน้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว จากัด
20,530.70
หจก.เทพบูรณกิจกรุ๊ป
14,816.00

ปั๊มน้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว จากัด
13,110.00
ปั๊มน้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว จากัด
20,530.70
หจก.เทพบูรณกิจกรุ๊ป
14,816.00

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป

1

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือน
กรกฎาคม

13,110.00

เฉพาะเจาะจง

สซ 19/2562
ลว. 1 ก.ค. 62

2

จัดซื้อน้ามันพ่นหมอกควัน(ตามแผน)
(สานักปลัด)

20,530.70

เฉพาะเจาะจง

3

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สานักปลัด)

14,816.00

เฉพาะเจาะจง

4

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

13,668.00

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมแมนคอมพิวเตอร์ ร้านคอมแมนคอมพิวเตอร์
13,668.00
13,668.00

สซ 45/2562
ลว. 24 ก.ค. 62

5

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

10,670.00

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมแมนคอมพิวเตอร์ ร้านคอมแมนคอมพิวเตอร์
10,670.00
10,670.00

สซ 46/2562
ลว. 24 ก.ค. 62

6

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)

22,672.00

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมแมนคอมพิวเตอร์ ร้านคอมแมนคอมพิวเตอร์
22,672.00
22,672.00

สซ 47/2562
ลว. 24 ก.ค. 62

สซ 20/2562
ลว. 5 ก.ค. 62
สซ 44/2562
ลว. 1 ก.ค. 62

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
กรกฎาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1

รายชื่อเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป

7

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ส.ศิริแอร์
28,000.00

ร้าน ส.ศิริแอร์
28,000.00

สญซ 10/2562
ลว. 1 ก.ค. 61

8

โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอุดมเฟอร์นิเจอร์
36,000.00

ร้านอุดมเฟอร์นิเจอร์
36,000.00

สญซ 11/2562
ลว. 18 ก.ค. 61

9

สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
และเครื่องเล่นฯ จานวน 76 รายการ

226,100.00 ######### เฉพาะเจาะจง

สื่อประสิทธิ์
226,100.00

สื่อประสิทธิ์
226,100.00

สญซ 12/2562
ลว. 18 ก.ค. 61

10 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
และเครื่องเล่นฯ จานวน 76 รายการ

231,200.00 ######### เฉพาะเจาะจง

สื่อประสิทธิ์
231,200.00

สื่อประสิทธิ์
231,200.00

สญซ 13/2562
ลว. 18 ก.ค. 61

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

รายชือ่ เสนอราคาและราคาที่
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
เสนอ

แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

1

จ้างเหมาและบริการเครื่องถ่ายเอกสาร

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางราตรี หาญยุทธ
5,000.00

นางราตรี หาญยุทธ
5,000.00

สจ.บริการ 34/2562
ลว. 1 ก.ค. 62

2

จ้างเหมาผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล

7,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวฐิติพร แสนทรงสิริ
7,000.00

นางสาวฐิติพร แสนทรงสิริ
7,000.00

สจ. 83/2562
ลว. 1 ก.ค. 62

3

จ้างเหมาบริการ ตัดแต่งกิง่ ไม้สาธารณะ
และเก็บกวาดขยะฯ

6,900.00

เฉพาะเจาะจง

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

สจ. 84/2562
ลว. 1 ก.ค. 62

4

จ้างเหมาบริการ แม่บา้ นทาความ
สะอาด สานักงาน อบต.ป่ากลาง

6,400.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวโสภารัตน์ แสนโซ้ง
6,400.00

นางสาวโสภารัตน์ แสนโซ้ง
6,400.00

สจ. 85/2562
ลว. 1 ก.ค. 62

5

จ้างเหมาบริการ ดูแลรักษาทรัพย์สินใน
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ากลาง

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายชาลี แสนศรีเชาว์พนั ธ์
5,000.00

นายชาลี แสนศรีเชาว์พนั ธ์
5,000.00

สจ. 86/2562
ลว. 1 ก.ค. 62

6

จ้างเหมาผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ปอ้ งกันภัยฯ
(เจ้าหน้าที่หน่วยกูช้ ีพกูภ้ ยั OTOS)

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายวิชาญ กิตติยงั กุล
5,000.00

นายวิชาญ กิตติยงั กุล
5,000.00

สจ. 87/2562
ลว. 1 ก.ค. 62

7

จ้างเหมาผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ปอ้ งกันภัยฯ
(เจ้าหน้าที่หน่วยกูช้ ีพกูภ้ ยั OTOS)

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเก้าอ่อน แซ่พา่ น
5,000.00

นายเก้าอ่อน แซ่พา่ น
5,000.00

สจ. 88/2562
ลว. 1 ก.ค. 62

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน
กรกฎาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

8

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
ทะเบียน กข 5037 น่าน

9

จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันตามแผน
(สานักปลัด)

รายชือ่ เสนอราคาและราคาที่
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
เสนอ

แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

600.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านปัวแอร์ออดิโอ
600.00

ร้านปัวแอร์ออดิโอ
600.00

สจ. 49/2562
ลว. 1 ก.ค. 62

11,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายชาญ ประดิษฐ์ษร
11,500.00

นายชาญ ประดิษฐ์ษร
11,500.00

สจ. 52/2562
ลว. 5 ก.ค. 62

10 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่าง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดานักปลัด)
(ส
10 จ้างเหมาโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิน่
ใส่ใจสิง่ แวดล้อม

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางเยาวรักษ์ ศิริรัตน์
10,000.00

นางเยาวรักษ์ ศิริรัตน์
10,000.00

สจ. 53/2562
ลว. 12 ก.ค. 62

75,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายวีระวุฒิ นิธิโชติยานันท์
75,000.00

นายวีระวุฒิ นิธิโชติยานันท์
75,000.00

สจ. 54/2562
ลว. 18 ก.ค. 62

11 จ้างเหมาเช็ค ซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศ
(สานักปลัด)

1,400.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน ส.ศิริแอร์
1,400.00

ร้าน ส.ศิริแอร์
1,400.00

สจ. 55/2562
ลว. 24 ก.ค. 62

490.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านไอทีชอป
490.00

ร้านไอทีชอป
490.00

สจ. 56/2562
ลว. 24 ก.ค. 62

3,050.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านไอทีชอป
3,050.00

ร้านไอทีชอป
3,050.00

สจ. 57/2562
ลว. 24 ก.ค. 62

12 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
(สานักปลัด)
13 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
(กองคลัง)

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน
กรกฎาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

รายชือ่ เสนอราคาและราคาที่
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
เสนอ

จ้างเหมาบริการแม่บา้ น
ั นาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง
14 ศูนย์พฒ

5,400

5,400

เจาะจง

จ้างเหมาบริการแม่บา้ น
ั นาเด็กเล็กบ้านตาหลวง
15 ศูนย์พฒ

5,900

5,900

เจาะจง

จ้างเหมาครูผดู้ ูแลเด็ก
ั นาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง
16 ศูนย์พฒ

7,000

7,000

จ้างเหมาครูผดู้ ูแลเด็ก
ั นาเด็กเล็กบ้านตาหลวง
17 ศูนย์พฒ

7,000

จ้างเหมาประกอบอาหารและ
18 อาหารว่าง โครงการผลสัมฤทธิ์
ของงาน
จ้างเหมาประกอบอาหารและ
19 อาหารว่าง ค่ายศิลปะ

นางสาวพัชรา พนะสัน
5,400

แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นางสาวพัชรา พนะสัน
5,400

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
ตล 89/2562
ลว. 1 กค. 62

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

ตล.90/2562
ลว. 1 ก.ค. 62

เจาะจง

นางสาวจารุวรรณ ทิวานันท์ นางสาวจารุวรรณ ทิวานันท์
7,000
7,000

ตล 91/2562
ลว. 1 ก.ค. 62

7,000

เจาะจง

นางสาวกนกรัตน์ ฑีฆาวงค์
7,000

นางสาวกนกรัตน์ ฑีฆาวงค์
7,000

ตล.92/2562
ลว. 1 ก.ค. 62

11,760

11,760

เจาะจง

นางจันทร์ วิฐาน
11,760

นางจันทร์ วิฐาน
11,760

สจ.50/2562
ลว. 2 ก.ค. 62

12,800

12,800

เจาะจง

นางสาวชนาการต์ ทะนุ
12,800

นางสาวชนาการต์ ทะนุ
12,800

สจ.51/2562
ลว. 2 ก.ค. 62

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน
กรกฎาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

จ้างเหมาประกอบอาหารและ
20 อาหารว่าง ส่งเสริมการมีงานทา

แก้ไขห้องน้าศูนย์โอทอป อบต.ป่ากลาง

รายชือ่ เสนอราคาและราคาที่
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
เสนอ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างเงินผัน
23 บ้านจูน หมูท่ ี่ ๔

ราวกันตก บ้านจูน หมูท่ ี่ ๔
18

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

12,800

12,800

เจาะจง

นางจินตนา ศิลป์ทา้ ว
12,800

นางจินตนา ศิลป์ทา้ ว
12,800

สจ.58/2562
ลว. 25 ก.ค. 62

34,800

34,048

เจาะจง

หจก. ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
34,000

หจก. ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
34,000

สญจ.35/2562
ลว. 5 ก.ค. 62

เจาะจง

หจก. ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
32,300

หจก. ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
32,300

สญจ.36/2562
ลว. 5 ก.ค. 62

21
ซ่อมแซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์
22 บ้านค้างฮ่อ หมูท่ ี่ 3

แบบ สขร.1

32,380.06 32,389.06

180,000

183,843

เจาะจง

หจก. ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
180,000

หจก. ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
180,000

สญจ.37/2562
ลว. 195 ก.ค. 62

370,000

376,590

เจาะจง

หจก. ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
370,000

หจก. ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
370,000

สญจ.38/2562
ลว. 195 ก.ค. 62

