ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง
เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม 2562 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ให้กับประชาชนและผู้สนใจ
ในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(นายประกอบ แสนทรงสิริ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ธันวาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ปั๊มน้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว จากัด
19,590.00

ปั๊มน้ามันสหกรณ์
การเกษตรปัว จากัด
19,590.00

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

1

จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง ประจาเดือน
ธันวาคม

19,590.00

2

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ(เบาะรถยนต์)
(สานักปลัด)

5,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเมืองน่านจากัด บริษัท สยามนิสสันเมืองน่านจากัด
5,000.00
5,000.00

สซ 6/2563
ลว. 2 ธ.ค. 62

3

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สานักปลัด)

27,310.00

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเมนด์คอมพิวเตอร์ ร้านคอมเมนด์คอมพิวเตอร์
27,310.00
27,310.00

สซ 7/2563
ลว. 2 ธ.ค. 62

4

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

970.00

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเมนด์คอมพิวเตอร์ ร้านคอมเมนด์คอมพิวเตอร์
970.00
970.00

สซ 8/2563
ลว. 2 ธ.ค. 62

5

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)

3,791.00

เฉพาะเจาะจง

สซ 9/2563
ลว.2 ธ.ค. 62

6

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สานักปลัด)

4,950.00

7

สารเคมีกาจัดลูกน้ายุงลาย (ทรายอะเบท)
และน้ายาเคมีสาหรับเครื่องพ่นหมอกควัน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเมนด์คอมพิวเตอร์ ร้านคอมเมนด์คอมพิวเตอร์
4,950.00
4,950.00
เฉพาะเจาะจง ร้านกวางรวยซัพพลาย
ร้านกวางรวยซัพพลาย
73,000.00
73,000.00

90,000.00

เฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1

ร้านทวีชัยการค้า
3,791.00

ร้านทวีชัยการค้า
3,791.00

สซ 4/2563
ลว. 1 ธ.ค. 62

สซ 10/2563
ลว.13 ธ.ค. 62
สซ 5/2563
ลว. 2 ธ.ค. 62

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

รายชือ่ เสนอราคาและราคาที่
วิธีซื้อหรือจ้าง
เสนอ

แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือก สัญญาหรือข้อตกลงใน
โดยสรุป
การซื้อหรือจ้าง

1

จ้างเหมาและบริการเครื่องถ่ายเอกสาร

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางราตรี หาญยุทธ
5,000.00

นางราตรี หาญยุทธ
5,000.00

สจ.บริการ 3/2563
ลว. 1 ธ.ค. 62

2

จ้างเหมาผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล ฯ

7,200.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวฐิติพร แสนทรงสิริ
7,200.00

นางสาวฐิติพร แสนทรงสิริ
7,200.00

สจ. 24/2563
ลว. 1 ธ.ค. 62

3

จ้างเหมาบริการ แม่บา้ นทาความ
สะอาด สานักงาน อบต.ป่ากลาง

6,600.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวโสภารัตน์ แสนโซ้ง
6,600.00

นางสาวโสภารัตน์ แสนโซ้ง
6,600.00

สจ. 25/2563
ลว. 1 ธ.ค. 62

4

จ้างเหมาบริการ ดูแลรักษาทรัพย์สินใน
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ากลาง

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายชาลี แสนศรีเชาว์พนั ธ์
5,000.00

นายชาลี แสนศรีเชาว์พนั ธ์
5,000.00

สจ. 26/2563
ลว. 1 ธ.ค. 62

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. 27/2563
ลว. 1 ธ.ค. 62

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. 28/2563
ลว. 1 ธ.ค. 62

7

จ้างเหมาตัดแต่งกิง่ ไม้สาธารณะฯ

7,100.00

เฉพาะเจาะจง

นายสมพร แสนศรีเชาว์พนั ธ์ นายสมพร แสนศรีเชาว์พนั ธ์
7,100.00
7,100.00

สจ. 29/2563
ลว. 1 ธ.ค. 62

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

รายชือ่ เสนอราคาและราคาที่
วิธีซื้อหรือจ้าง
เสนอ

แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของ
คัดเลือก สัญญาหรือข้อตกลงใน
โดยสรุป
การซื้อหรือจ้าง

8

จ้างเหมาคนเก็บขยะ

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายกอน แก้วประโคน
5,000.00

นายกอน แก้วประโคน
5,000.00

สจ. 30/2563
ลว. 1 ธ.ค. 62

9

จ้างเหมาคนเก็บขยะ

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเพียร แซ่เต็น
5,000.00

นายเพียร แซ่เต็น
5,000.00

สจ. 31/2563
ลว. 1 ธ.ค. 62

10 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
(กองคลัง)

700.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านไอทีชอป
700.00

ร้านไอทีชอป
700.00

สจ. 14/2563
ลว. 13 ธ.ค. 62

11 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
(สานักปลัด)

450.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านไอทีชอป
450.00

ร้านไอทีชอป
450.00

สจ. 15/2563
ลว. 13 ธ.ค. 62

12 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
(สานักปลัด)

520.00

เฉพาะเจาะจง

นายนิกรณ์ คีรีกุลเสนา
520.00

นายนิกรณ์ คีรีกุลเสนา
520.00

สจ. 16/2563
ลว. 13 ธ.ค. 62

13 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
(กองช่าง)

120.00

เฉพาะเจาะจง

นายนิกรณ์ คีรีกุลเสนา
120.00

นายนิกรณ์ คีรีกุลเสนา
120.00

สจ. 17/2563
ลว. 13 ธ.ค. 62

นายชาญ ประดิษฐ์ษร
1,254.00

นายชาญ ประดิษฐ์ษร
1,254.00

สจ. 18/2563
ลว. 19 ธ.ค. 62

14 จ้างเหมาสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และ
ขึน้ ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรงพิษสุนัขบ้า

1,254.00
เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

15

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

จ้างเหมาครูผชู้ ่วย ศพด.ตาหลวง

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง

7,200.00

ราคากลาง

7,200.00

รายชือ่ เสนอราคาและราคาที่
วิธีซื้อหรือจ้าง
เสนอ

เฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

นางสาวกนกรัตน์ ฑีฆาวงค์

นางสาวกนกรัตน์ ฑีฆาวงค์

ตล33/2563

7,200.00

7,200.00

ลว 1 ธ.ค. 62

นางสาวรัตนาวดี กีรติเมธาวิน นางสาวรัตนาวดี กีรติเมธาวิน
16

จ้างเหมาครูผชู้ ่วย ศพด.ป่ากลาง

17 จ้างเหมาแม่บา้ น ศพด.ป่ากลาง

18 จ้างเหมาแม่บา้ น ศพด.บ้านตาหลวง

19

จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
โครงการ

7,000.00

5,600.00

6,100.00

15,000.00

7,000.00

5,600.00

6,100.00

15,000.00

22,500.00

22,500.00

ตล32/2563

เฉพาะเจาะจง

7,000.00

7,000.00

ลว 1 ธ.ค. 62

เฉพาะเจาะจง

นางสาวพัชรา พะนะสัน
5,600.00

นางสาวพัชรา พะนะสัน
5,600.00

ตล34/2563
ลว 1 ธ.ค. 62

นส.บุญณิสา อภิวัฒน์ธัญสิริ นส.บุญณิสา อภิวัฒน์ธัญสิริ
6,100.00
6,100.00

ตล. 35/2563
ลว 1 ธ.ค. 62

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

20 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อม
เครื่องดืม่
โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนเล่นดนตรี
โยธวาทิต ประจาปีงบประมาณ 2563

เหตุผลที่ เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
โดยสรุป

เฉพาะเจาะจง

นางจินตนา ศิลป์ทา้ ว
15,000.00

นางจินตนา ศิลป์ทา้ ว
15,000.00

สจ.4/2563
ลว 1 ธ.ค. 62

นายชาคริน เทพยศ

นายชาคริน เทพยศ

สจ.8/2563

22,500.00

22,500.00

ลว 1 ธ.ค. 62

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน
วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

21 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
ศพด.บ้านป่ากลาง ม.ค-มี.ค.63
22 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
ศพด.บ้านตาหลวง
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
23 รหัส 420-61-0016
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
24 ในเขตพื้นที่ตาบลป่ากลาง

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง

193,440.00

200,694.00

ราคากลาง

รายชือ่ เสนอราคาและราคาที่
วิธีซื้อหรือจ้าง
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
โดยสรุป

เฉพาะเจาะจง

นางจินตนา ศิลป์ทา้ ว
193,440.00

นางจินตนา ศิลป์ทา้ ว
193,440.00

สญ 01/2563
ลว 27 ธ.ค.63

200,694.00 เฉพาะเจาะจง

นางจินตนา ศิลป์ทา้ ว
200,694.00

นางจินตนา ศิลป์ทา้ ว
200,694.00

สญ.02/2563
ลว. 27 ธ.ค.63

ร้าน ส.ศิริแอร์
3750

ร้าน ส.ศิริแอร์
3,750.00

สจ.13/2563
ลว. 11 ธ.ค.63

หจก. สุนทรอุดมทรัพย์
117,800.00

สญ. 4/2563
ลว.13 ธ.ค.63

193,440.00

3750
เฉพาะเจาะจง
117900

แบบ สขร.1

117,807.30
เฉพาะเจาะจง

หจก. สุนทรอุดมทรัพย์
117,800.00

