ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม 2562 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ให้กับประชาชนและผู้สนใจ
ในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(นายประกอบ แสนทรงสิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง

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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ปั๊มน้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว จากัด
6,810.00
หจก.เทพบูรณกิจกรุ๊ป
23,053.00

ปั๊มน้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว จากัด
6,810.00
หจก.เทพบูรณกิจกรุ๊ป
23,053.00

สซ 50/2562
ลว.19 ส.ค. 62

1

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือน
กรกฎาคม

6,810.00

เฉพาะเจาะจง

2

จัดซื้อวัสดุสานักงาน (สานักปลัด)

23,053.00

เฉพาะเจาะจง

3

จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองคลัง)

33,095.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.เทพบูรณกิจกรุ๊ป
33,095.00

หจก.เทพบูรณกิจกรุ๊ป
33,095.00

สซ 51/2562
ลว.19 ส.ค. 62

4

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)

4,865.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านทวีชัยการค้า
4,865.00

ร้านทวีชัยการค้า
4,865.00

สซ 52/2562
ลว.19 ส.ค. 62

5

จัดซื้อวัสดุการเกษตร (สานักปลัด)

175.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านทวีชัยการค้า
175.00

ร้านทวีชัยการค้า
175.00

สซ 53/2562
ลว.19 ส.ค. 62

6

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

2,498.00

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมแมนคอมพิวเตอร์ ร้านคอมแมนคอมพิวเตอร์
2,498.00
2,498.00

สซ 21/2562
ลว. 1 ส.ค. 62

สซ 54/2562
ลว.19 ส.ค. 62

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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

7

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)

8

จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สารวจ (กองช่าง)

9

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1

รายชื่อเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

67,220.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านอิ๊ดการไฟฟ้า
67,220.00

ร้านอิ๊ดการไฟฟ้า
67,220.00

สซ 55/2562
ลว.19 ส.ค. 62

1,420.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านทวีชัยการค้า
1,420.00

ร้านทวีชัยการค้า
1,420.00

สัญญาซื้อขาย 14/2562
ลว.20 ส.ค. 62

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 21 รายการ

11,202.00

เฉพาะเจาะจง

นาง นราธิป คายวง
11,202.00

นาง นราธิป คายวง
11,202.00

สซ 48/2562
ลว.9 ส.ค. 62

10 วัสดุสานักงาน กองการศึกษา
จานวน 17 รายการ

6,402.00

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด
เทพบูรณกิจ กรุ๊ป
6,402.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด

สซ 49/2562
ลว.9 ส.ค. 62

เทพบูรณกิจ กรุ๊ป

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

แบบ สขร.1

เหตุผลที่
รายชือ่ เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก
เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

จ้างเหมาและบริการเครื่องถ่ายเอกสาร

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางราตรี หาญยุทธ
5,000.00

นางราตรี หาญยุทธ
5,000.00

สจ.บริการ 39/2562
ลว. 1 ส.ค. 62

2

จ้างเหมาผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล

7,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวฐิติพร แสนทรงสิริ
7,000.00

นางสาวฐิติพร แสนทรงสิริ
7,000.00

สจ. 93/2562
ลว. 1 ส.ค. 62

3

จ้างเหมาบริการ ตัดแต่งกิง่ ไม้สาธารณะ
และเก็บกวาดขยะฯ

6,900.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมพร แสนศรีเชาว์พนั ธ์
6,900.00

นายสมพร แสนศรีเชาว์พนั ธ์
6,900.00

สจ. 94/2562
ลว. 1 ส.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. 95/2562
ลว. 1 ส.ค. 62

5

จ้างเหมาบริการ ดูแลรักษาทรัพย์สินใน
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ากลาง

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายชาลี แสนศรีเชาว์พนั ธ์
5,000.00

นายชาลี แสนศรีเชาว์พนั ธ์
5,000.00

สจ. 96/2562
ลว. 1 ส.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. 97/2562
ลว. 1 ส.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. 98/2562
ลว. 1 ส.ค. 62

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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่
รายชือ่ เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก
เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป

8

จ้างเหมาสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และ
ขึน้ ทะเบียนสัตว์ฯ (สานักปลัด)

1,173.00

เฉพาะเจาะจง

9

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
ทะเบียน กจ 3372 น่าน (สานักปลัด)

4,415.72

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเมืองน่าน จากัด บริษัท สยามนิสสันเมืองน่าน จากัด
4,415.72
4,415.72

สจ. 61/2562
ลว. 19 ส.ค. 62

540.00

เฉพาะเจาะจง

นายนิกรณ์ คีรีกุลเสนา
540.00

นายนิกรณ์ คีรีกุลเสนา
540.00

สจ. 62/2562
ลว. 19 ส.ค. 62

11 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองช่าง)

1,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านไอทีชอป
1,500.00

ร้านไอทีชอป
1,500.00

สจ. 63/2562
ลว. 19 ส.ค. 62

12 จ้างเหมาเปลีย่ นแบตเตอรี่ (กองคลัง)

1,580.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านไอทีชอป
1,580.00

ร้านไอทีชอป
1,580.00

สจ. 64/2562
ลว. 19 ส.ค. 62

13 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว (สานักปลัด)

2,020.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านไอทีชอป
2,020.00

ร้านไอทีชอป
2,020.00

สจ. 65/2562
ลว. 19 ส.ค. 62

14 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
ทะเบียน กข 5037 น่าน

4,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านปัวแอร์ออดิโอ
4,500.00

ร้านปัวแอร์ออดิโอ
4,500.00

สจ. 66/2562
ลว. 19 ส.ค. 62

10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
(กองช่าง)

นายชาญ ประดิษฐษร
1,173.00

นายชาญ ประดิษฐษร
1,173.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
สจ. 60/2562
ลว. 8 ส.ค. 62

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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่
รายชือ่ เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก
เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

จ้างเหมาบริการแม่บา้ น
ั นาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง
15 ศูนย์พฒ

5,400

5,400

เจาะจง

จ้างเหมาบริการแม่บา้ น
ั นาเด็กเล็กบ้านตาหลวง
16 ศูนย์พฒ

5,900

5,900

เจาะจง

จ้างเหมาครูผดู้ ูแลเด็ก
ั นาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง
17 ศูนย์พฒ

7,000

7,000

เจาะจง

นางสาวจารุวรรณ ทิวานันท์
7,000

นางสาวจารุวรรณ ทิวานันท์
7,000

ตล 101/2562
ลว. 1 ส.ค. 62

จ้างเหมาครูผดู้ ูแลเด็ก
ั นาเด็กเล็กบ้านตาหลวง
18 ศูนย์พฒ

7,000

7,000

เจาะจง

นางสาวกนกรัตน์ ฑีฆาวงค์
7,000

นางสาวกนกรัตน์ ฑีฆาวงค์
7,000

ตล.102/2562
ลว. 1 ส.ค. 62

จ้างเหมาประกอบอาหารและ
19 อาหารว่าง โครงการดงเซ้ง

18,400

18,400

เจาะจง

นางจินตนา ศิลป์ทา้ ว
18,400

นางจินตนา ศิลป์ทา้ ว
18,400

สจ.59/2562
ลว. 1 ส.ค. 62

1,400

1,400

เจาะจง

ร้านไอทีช้อป
1,400

ร้านไอทีช้อป
1,400

สจ.67/2562
ลว. 21 ส.ค. 62

จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
20

นางสาวพัชรา พนะสัน
5,400

นางสาวพัชรา พนะสัน
5,400

นางสาวบุญณิสา อภิวัฒน์ธัญสิริ นางสาวบุญณิสา อภิวัฒน์ธัญสิริ
5,900
5,900

ตล 99/2562
ลว. 1 ส.ค. 62
ตล.100/2562
ลว. 1 ส.ค. 62

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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

แบบ สขร.1

เหตุผลที่
รายชือ่ เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
คัดเลือก
เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

21 ขุดบ่อบาดาล (บ่อน้าตืน้ ) พร้อมระบบ
สูบน้าด้วยไฟฟ้า บ้านค้างฮ่อ หมู่ ที่ ๓

150,000.00 ######### เฉพาะเจาะจง

หจก. ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
147,000.00

หจก. ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
147,000.00

สญจ. 40/2562
ลว. 5 ส.ค. 62

22 อาคารสานักงาน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง

520,000.00 ######### ประกวดราคา ฯ

หจก. ธนิสร 19 ก่อสร้าง

หจก. ธนิสร 19 ก่อสร้าง

472,000.00

472,000.00

สญจ. 41/2562
ลว. 23 ส.ค. 62

23 ห้องเก็บของบ้านห้วยสะนาว หมูท่ ี่ 2

500,000.00 ######### ประกวดราคา ฯ

หจก. ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
459,000.00

หจก. ค่าพานิช กิจรุ่งเรือง
459,000.00

สญจ. 42/2562
ลว. 26 ส.ค. 62

24 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้า 1 จุด ซอยบ้านนายสุชาติ
ย่านสากล บ้านค้างฮ้อ หมูท่ ี่ 3

500,000.00 ######### ประกวดราคา ฯ หจก. เพชรพญาไมยก่อสร้าง
400,000.84

หจก. เพชรพญาไมยก่อสร้าง
400,000.00

สญจ. 43/2562
ลว. 26 ส.ค. 62

25 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังบ้าน
นายพิภพ (ทิศตะวันออก) บ้านสวน
ทราย หมุท่ ี่ 6

593,000.00 ######### ประกวดราคา ฯ หจก. เพชรพญาไมยก่อสร้าง
480,000.62

หจก. เพชรพญาไมยก่อสร้าง
480,000.00

สญจ. 44/2562
ลว. 26 ส.ค. 62

หจก. ทรัพย์วังแสง
78,500.00

สญจ. 45/2562
ลว. 30 ส.ค. 62

26 ซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตาบลป่ากลาง

78,595.37 78,595.37 เฉพาะเจาะจง

หจก. ทรัพย์วังแสง
78,500.00

