ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน พฤศจิกายน 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
ประกาศผลการจัดซื้ อจัดจ้างประจาเดือน พฤศจิกายน 2562 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ให้กับประชาชนและ
ผู้สนใจในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

(นายประกอบ แสนทรงสิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
พฤศจิกายน
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

1

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือน
พฤศจิกายน

21,390.00

2

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สานักปลัด)

5,290.00

3

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

17,270.00

4

จัดซื้อวัสดุสานักงาน (กองคลัง)

5

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สานักปลัด)

รายชื่อเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

ปั๊มน้ามันสหกรณ์
ปั๊มน้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว จากัด
การเกษตรปัว จากัด
21,390.00
21,390.00
เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเมนด์คอมพิวเตอร์ ร้านคอมเมนด์คอมพิวเตอร์
5,290.00
5,290.00

สซ 3/2563
ลว. 1 พ.ย. 62

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเมนด์คอมพิวเตอร์ ร้านคอมเมนด์คอมพิวเตอร์
17,270.00
17,270.00

สซ 2/2563
ลว. 7 พ.ย. 62

2,188.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป
2,188.00

หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป
2,188.00

สซ 3/2563
ลว. 25 พ.ย. 62

15,509.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป
15,509.00

หจก.เทพบูรณกิจ กรุ๊ป
15,509.00

สซ 4/2563
ลว. 25 พ.ย. 62

สซ 1/2563
ลว. 7 พ.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน
องคการบริหารสวนตําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1

จางเหมาและบริการเครื่องถายเอกสาร

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางราตรี หาญยุทธ
5,000.00

นางราตรี หาญยุทธ
5,000.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
สจ.บริการ 2/2563
ลว. 1 พ.ย. 62

2

จางเหมาผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล ฯ

7,200.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวฐิติพร แสนทรงสิริ
7,200.00

นางสาวฐิติพร แสนทรงสิริ
7,200.00

สจ. 12 /2563
ลว. 1 พ.ย. 62

3

จางเหมาบริการ แมบานทําความ
สะอาด สํานักงาน อบต.ปากลาง

6,600.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวโสภารัตน แสนโซง
6,600.00

นางสาวโสภารัตน แสนโซง
6,600.00

สจ. 13 /2563
ลว. 1 พ.ย. 62

4

จางเหมาบริการ ดูแลรักษาทรัพยสินใน
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
ปากลาง

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายชาลี แสนศรีเชาวพันธ
5,000.00

นายชาลี แสนศรีเชาวพันธ
5,000.00

สจ. 14 /2563
ลว. 1 พ.ย. 62

5

จางเหมาผูชวยเจาหนาที่ปองกันภัยฯ
(เจาหนาที่หนวยกูชีพกูภัย OTOS)

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายวิชาญ กิตติยังกุล
5,000.00

นายวิชาญ กิตติยังกุล
5,000.00

สจ. 15 /2563
ลว. 1 พ.ย. 62

6

จางเหมาผูชวยเจาหนาที่ปองกันภัยฯ
(เจาหนาที่หนวยกูชีพกูภัย OTOS)

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเกาออน แซพาน
5,000.00

นายเกาออน แซพาน
5,000.00

สจ. 16 /2563
ลว. 1 พ.ย. 62

7

จางเหมาตัดแตงกิ่งไมสาธารณะฯ

7,100.00

เฉพาะเจาะจง นายสมพร แสนศรีเชาวพันธ นายสมพร แสนศรีเชาวพันธ
7,100.00
7,100.00

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
วิธีซื้อหรือจาง
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

สจ. 17 /2563
ลว. 1 พ.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน
องคการบริหารสวนตําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ สขร.1

8

จางเหมาคนเก็บขยะ

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายกอน แกวประโคน
5,000.00

นายกอน แกวประโคน
5,000.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง
สจ. 18 /2563
ลว. 1 พ.ย. 62

9

จางเหมาคนเก็บขยะ

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเพียร แซเต็น
5,000.00

นายเพียร แซเต็น
5,000.00

สจ. 19 /2563
ลว. 1 พ.ย. 62

10

จางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง
ทะเบียน กข5037 นาน

1,880.00

เฉพาะเจาะจง

อูชางเจิด
1,880.00

อูชางเจิด
1,880.00

สจ. 2/2563
ลว. 4 พ.ย. 62

11

จางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง
ทะเบียน กจ3372 นาน

1,594.30

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเมืองนานจํากัด บริษัท สยามนิสสันเมืองนานจํากัด
1,594.30
1,594.30

สจ. 2/2563
ลว. 4 พ.ย. 62

12

จางเหมาซอมแซมรถบรรทุกน้ํา
ทะเบียน บฉ8628 นาน

5,820.00

เฉพาะเจาะจง

รานธีรนัยการยาง
5,820.00

รานธีรนัยการยาง
5,820.00

สจ. 9/2563
ลว. 25 พ.ย. 62

13

จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ
หามจําหนายสินคาที่สาธารณะ

2,000.00

เฉพาะเจาะจง

ราน ู สิ่งพิมพ
2,000.00

ราน ู สิ่งพิมพ
2,000.00

สจ. 10 /2563
ลว. 25 พ.ย. 62

14

จางเหมาจัดทําตรายาง (กองคลัง)

1,800.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.เทพบูรณกิจ กรุป
1,800.00

หจก.เทพบูรณกิจ กรุป
1,800.00

สจ. 11 /2563
ลว. 25 พ.ย. 62

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

รายชื่อเสนอราคาและราคาที่
วิธีซื้อหรือจาง
เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน
องคการบริหารสวนตําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน
วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
นางสาวกนกรัตน ฑีฆาวงค
15

จางเหมาครูผูชวย ศพด.ตาหลวง

7,200.00

7,200.00

เฉพาะเจาะจง

7,200 .00

แบบ สขร.1

นางสาวกนกรัตน ฑีฆาวงค

ตล20 /2563

7,200 .00

ลว 1 พ.ย. 62

นางสาวรัตนาวดี กีรติเมธาวิน นางสาวรัตนาวดี กีรติเมธาวิน
16

17

18

19

จางเหมาครูผูชวย ศพด.ปากลาง

จางเหมาแมบาน ศพด.ปากลาง

จางเหมาแมบาน ศพด.บานตาหลวง

จางเหมาอาหาร ศพด.บานปากลาง

จางเหมาอาหาร ศพด.บานตาหลวง
20

21

จโครงการพั
างเหมาประกอบอาหารและอาหารว
ฒนาทักษะเยาวชนเลน าง
ดนตรี
โยธวาทิต ประจําปงบประมาณ 2563

7,000.00

5,600.00

6,100.00

65,520.00

69,720.00

22,500.00

7,000.00

ตล21 /2563

เฉพาะเจาะจง

7,000 .00

7,000 .00

ลว 1 พ.ย. 62

5,600.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพัชรา พะนะสัน
5,600 .00

นางสาวพัชรา พะนะสัน
5,600 .00

ตล22 /2563
ลว 1 พ.ย.. 62

6,100.00

นางสาวบุญณิสา อภิวัฒนธัญ นางสาวบุญณิสา อภิวัฒนธัญสิริ
สิริ
เฉพาะเจาะจง
6,100 .00
6,100 .00

65,520.00

69,720.00

22,500.00

ตล. 23 /2563
ลว 1 ต.ค. 62

นางจินตนา ศิลปทาว
65 ,520 .00

นางจินตนา ศิลปทาว
65 ,520 .00

สจ.4/2563
ลว 1 พ.ย. 62

นางจินตนา ศิลปทาว

นางจินตนา ศิลปทาว

สจ. 5/2563

เฉพาะเจาะจง

69 ,720 .00

69 ,720 .00

ลว 1 พ.ย. 62

เฉพาะเจาะจง

นายชาคริน เทพยศ
22,500.00

นายชาคริน เทพยศ
22,500.00

สจ.8/2563
ลว.25 พ.ย.62

เฉพาะเจาะจง

