
 



 แบบ สขร.1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง

เหตผุลที่
คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอื

จ้าง

1 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง 100,000.00 เฉพาะเจาะจง ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ สซ 1/2564
การเกษตรปัว  จ้ากัด  การเกษตรปัว  จ้ากัด  ลว. 1 ต.ค. 63

20,496.00 20,496.00
2 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควนั 2,431.20 เฉพาะเจาะจง ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ ปั๊มน้้ามันสหกรณ์ สซ 3/2564

การเกษตรปัว  จ้ากัด  การเกษตรปัว  จ้ากัด  ลว. 3 ธ.ค. 63
2,431.20 2,431.20

3 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(ส้านักปลัด) 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีชอป ร้านไอทีชอป สซ 5/2564
650.00 650.00 ลว. 23 ธ.ค. 63

4 จัดซ้ือสารเคมีก้าจัดยุงลายและ 76,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น่าน ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น่าน สซ 6/2564
ทรายอะเบท สวมิมิ่งพูล แอนด์ ซัพพลาย สวมิมิ่งพูล แอนด์ ซัพพลาย ลว. 23 ธ.ค. 63

76,000.00 76,000.00
บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก บ. เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จก สญ 02/2564

5
จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่
2/2563

731,717.40 731,717.40 เฉพาะเจาะจง 731,717 731,717 ลว. 18 ธ.ค..63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม
องค์การบรหิารส่วนต าบลป่ากลาง อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

วันที่  5 เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564



 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
 รายชือ่เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

1 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่ปอ้งกันภยัฯ 5,000.00            เฉพาะเจาะจง นายเก้าอ่อน  แซ่พา่น นายเก้าอ่อน  แซ่พา่น สจ. 36/2564

(เจา้หน้าที่หน่วยกูช้ีพกูภ้ยั OTOS) 5,000.00                      5,000.00                      ลว. 1 ธ.ค. 63

2 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่ปอ้งกันภยัฯ 5,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวิชาญ  กิตติยงักุล นายวิชาญ  กิตติยงักุล สจ. 37/2564

(เจา้หน้าที่หน่วยกูช้ีพกูภ้ยั OTOS) 5,000.00                      5,000.00                      ลว. 1 ธ.ค. 63

3 จา้งเหมาบริการ ดูแลรักษาทรัพยสิ์นใน 5,000.00            เฉพาะเจาะจง นายชาลี  แสนศรีเชาว์พนัธ์ นายชาลี  แสนศรีเชาว์พนัธ์ สจ. 38/2564

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 5,000.00                      5,000.00                      ลว. 1 ธ.ค. 63

ปา่กลาง
4 จา้งเหมาตัดแต่งกิง่ไม้สาธารณะฯ 7,300.00            เฉพาะเจาะจง นายสมพร  แสนศรีเชาว์พนัธ์ นายสมพร  แสนศรีเชาว์พนัธ์ สจ. 39/2564

7,300.00                      7,300.00                      ลว. 1 ธ.ค. 63

5 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่บนัทกึข้อมูล ฯ 7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางศุภกาญจน์  ศิลปท์า้ว นางศุภกาญจน์  ศิลปท์า้ว สจ. 40/2564

7,200.00                      7,200.00                      ลว. 1 ธ.ค. 63

6 จา้งเหมาผู้ช่วยธุรการกองช่าง 7,200.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา ชนาวัฒนานนท์ นางสาวนิตยา ชนาวัฒนานนท์ สจ. 41/2564

7,200.00                      7,200.00                      ลว. 1 ธ.ค. 63

7 จา้งเหมาและบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 5,000.00            เฉพาะเจาะจง นางราตรี หาญยทุธ นางราตรี หาญยทุธ สจ. 42/2564

5,000.00                      5,000.00                      ลว. 1 ธ.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลปา่กลาง อ าเภอปวั  จังหวัดน่าน 

วันที่  5 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564



 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
 รายชือ่เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

8 จา้งเหมาคนเก็บขยะ 5,200.00            เฉพาะเจาะจง นายกอน แก้กระโดน นายกอน แก้กระโดน สจ. 43/2564

5,200.00                      5,200.00                      ลว. 1 ธ.ค. 63

9 จา้งเหมาคนเก็บขยะ 5,200.00            เฉพาะเจาะจง นายเพยีร  แซ่เต็น นายเพยีร  แซ่เต็น สจ. 44/2564

5,200.00                      5,200.00                      ลว. 1 ธ.ค. 63

นางสาวกนกรัตน์  ฑีฆาวงค์ นางสาวกนกรัตน์  ฑีฆาวงค์ ตล. 45/2564

10 จา้งเหมาครูผู้ช่วย ศพด.ตาหลวง 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง 7,400.00 7,400.00 ลว 1 ธ.ค. 64

นางสาวรัตนาวดี กีรติเมธาวิน นางสาวรัตนาวดี กีรติเมธาวิน ตล. 46/2564

11 จา้งเหมาครูผู้ช่วย ศพด.ปา่กลาง 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง 7,200.00 7,200.00 ลว 1 ธ.ค. 64

นส.บญุณิสา อภวิัฒน์ธัญสิริ นส.บญุณิสา อภวิัฒน์ธัญสิริ ตล. 47/2564

12 จา้งเหมาแม่บา้น ศพด.บา้นตาหลวง 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง 6,300.00 6,300.00 ลว 1 ธ.ค. 64

นางสาวพชัรา  พะนะสัน นางสาวพชัรา  พะนะสัน ตล. 48/2564

13 จา้งเหมาแม่บา้น ศพด.ปา่กลาง 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง 5,600.00 5,600.00 ลว 1 ธ.ค. 64

นางอักษกิา  รัตนภทัร นางอักษกิา  รัตนภทัร ตล. 49/2564

14 จา้งเหมาแม่บา้น ศพด.ปา่กลาง 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง 5,200.00 5,200.00 ลว 1 ธ.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลปา่กลาง อ าเภอปวั  จังหวัดน่าน 

วันที่  5 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564



 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
 รายชือ่เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

15 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่ปอ้งกันภยัฯ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเก้าอ่อน  แซ่พา่น นายเก้าอ่อน  แซ่พา่น สจ. 50/2564

(เจา้หน้าที่หน่วยกูช้ีพกูภ้ยั OTOS) 5,000.00 5,000.00 ลว. 30 ธ.ค. 63

16 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่ปอ้งกันภยัฯ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชาญ  กิตติยงักุล นายวิชาญ  กิตติยงักุล สจ. 51/2564

(เจา้หน้าที่หน่วยกูช้ีพกูภ้ยั OTOS) 5,000.00 5,000.00 ลว. 30 ธ.ค. 63

17 จา้งเหมาคนเก็บขยะ 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกอน แก้กระโดน นายกอน แก้กระโดน สจ. 52/2564

5,200.00 5,200.00 ลว. 30 ธ.ค. 63

18 จา้งเหมาคนเก็บขยะ 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเพยีร  แซ่เต็น นายเพยีร  แซ่เต็น สจ. 53/2564

5,200.00 5,200.00 ลว. 30 ธ.ค. 63

19 จา้งเหมาบริการ แม่บา้นท าความ 6,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภารัตน์  แสนโซ้ง นางสาวโสภารัตน์  แสนโซ้ง สจ. 54/2564

สะอาด ส านักงาน อบต.ปา่กลาง 6,800.00 6,800.00 ลว. 30 ธ.ค. 63

20 จา้งเหมาบริการ ดูแลรักษาทรัพยสิ์นใน 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาลี  แสนศรีเชาว์พนัธ์ นายชาลี  แสนศรีเชาว์พนัธ์ สจ. 55/2564

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 5,000.00 5,000.00 ลว. 30 ธ.ค. 63

ปา่กลาง
21 จา้งเหมาตัดแต่งกิง่ไม้สาธารณะฯ 7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร  แสนศรีเชาว์พนัธ์ นายสมพร  แสนศรีเชาว์พนัธ์ สจ. 56/2564

7,300.00 7,300.00 ลว. 30 ธ.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลปา่กลาง อ าเภอปวั  จังหวัดน่าน 

วันที่  5 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564



 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
 รายชือ่เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

22 จา้งเหมาผู้ช่วยเจา้หน้าที่บนัทกึข้อมูล ฯ 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางศุภกาญจน์  ศิลปท์า้ว นางศุภกาญจน์  ศิลปท์า้ว สจ. 57/2564

7,200.00 7,200.00 ลว. 30 ธ.ค. 63

23 จา้งเหมาผู้ช่วยธุรการกองช่าง 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  ชนาวัฒนานนท์ นางสาวนิตยา  ชนาวัฒนานนท์ สจ. 58/2564

7,200.00 7,200.00 ลว. 30 ธ.ค. 63

นางสาวกนกรัตน์  ฑีฆาวงค์ นางสาวกนกรัตน์  ฑีฆาวงค์ ตล. 59/2564

24 จา้งเหมาครูผู้ช่วย ศพด.ต าบลปา่กลาง2 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง 7,400.00 7,400.00 ลว 30 ธ.ค. 63

นางสาวรัตนาวดี กีรติเมธาวิน นางสาวรัตนาวดี กีรติเมธาวิน ตล. 60/2564

25 จา้งเหมาครูผู้ช่วย ศพด.ต าบลปา่กลาง1 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง 7,200.00 7,200.00 ลว 30 ธ.ค. 63

นางนงเยาว์  ยอดออน นางนงเยาว์  ยอดออน ตล. 61/2564

26 จา้งเหมาแม่บา้น ศพด.ต าบลปา่กลาง2 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 5,000.00 5,000.00 ลว 30 ธ.ค. 64

นางสาวพชัรา  พะนะสัน นางสาวพชัรา  พะนะสัน ตล. 62/2564

27 จา้งเหมาแม่บา้น ศพด.ต าบลปา่กลาง1 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง 5,800.00 5,800.00 ลว 30 ธ.ค. 64

นางอักษกิา  รัตนภทัร นางอักษกิา  รัตนภทัร ตล. 63/2564

28 จา้งเหมาแม่บา้น ศพด.ต าบลปา่กลาง1 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง 5,200.00 5,200.00 ลว 30 ธ.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลปา่กลาง อ าเภอปวั  จังหวัดน่าน 

วันที่  5 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564



 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
 รายชือ่เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

29 จา้งเหมาแม่บา้น ศพด.ต าบลปา่กลาง1 7,200.00            7,200.00       นางวารี  นาสุวรรณ นางวารี  นาสุวรรณ ตล. 64/2564

เฉพาะเจาะจง 7,200.00 7,200.00 ลว 30 ธ.ค. 64

30 จา้งเหมาและบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางราตรี หาญยทุธ นางราตรี หาญยทุธ สจ. 65/2564

5,000.00 5,000.00 ลว. 30 ธ.ค. 63

31 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเมนด์คอมพวิเตอร์ ร้านคอมเมนด์คอมพวิเตอร์ สจ. 17/2564

(กองคลัง) 990.00 990.00 ลว. 2 ธ.ค. 63

32 จา้งเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชนากานต์ ทนุ นางชนากานต์ ทนุ สจ. 18/2564

พร้อมเคร่ืองด่ืม 16,000.00 16,000.00 ลว. 8 ธ.ค. 63

33 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 2,950.00            เฉพาะเจาะจง นายพนม  ศศิวัจน์ไพสิฐ นายพนม  ศศิวัจน์ไพสิฐ สจ. 19/2564

(ส านักปลัด) 2,950.00                      2,950.00                      ลว. 21 ธ.ค. 63

34 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 750.00              เฉพาะเจาะจง ร้านส.ศิริแอร์ ร้านส.ศิริแอร์ สจ. 20/2564

หมายเลขครุภณัฑ์ 420 – 62 - 0017 750.00                         750.00                         ลว. 23 ธ.ค. 63

35 จา้งเหมาซ่อมแซมรถขยะ 400.00              เฉพาะเจาะจง ร้านธีรนัยการยาง ร้านธีรนัยการยาง สจ. 21/2564

400.00                         400.00                         ลว. 24 ธ.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลปา่กลาง อ าเภอปวั  จังหวัดน่าน 

วันที่  5 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564



 แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
 รายชือ่เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ
 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

36 จา้งเหมาท าปา้ยเสียภาษี 2,510.00            เฉพาะเจาะจง ร้านญู ส่ิงพมิพ์ ร้านญู ส่ิงพมิพ์ สจ. 22/2564

2,510.00                      2,510.00                      ลว. 24 ธ.ค. 63

37 จา้งเหมาส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ 1,140.00            เฉพาะเจาะจง นายชาญ ประดิษฐ์ษร นายชาญ ประดิษฐ์ษร สจ. 23/2564

ขึน้ทะเบยีนสัตว์ตามโครงการสัตว์ 1,140.00                      1,140.00                      ลว. 25 ธ.ค. 63

ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรงพษิสุนัขบา้

นางจนิตนา ศิลปท์า้ว นางจนิตนา ศิลปท์า้ว สจ. 24/2564

38 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน 30,960.00 30,960.00 เฉพาะเจาะจง 30,960.00 30,960.00 ลว 30 ธ.ค. 64

ศพด.ต าบลปา่กลาง 1

สจ. 25/2564

39 จา้งเหมาถมดินพร้อมบดอัด 32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง นางจนิตนา  ศิลปท์า้ว นางจนิตนา  ศิลปท์า้ว ลว 30 ธ.ค. 64

อาคารศพด.ต าบลปา่กลาง2 32,640 32,640

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลปา่กลาง อ าเภอปวั  จังหวัดน่าน 

วันที่  5 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564
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