ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
เรื่อง ประกาศผลการดาเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างประจาเดือน ตุลาคม 2561
...................................................................
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึง่ เกี่ยวกับการพิจารณา
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐทาผลการพิจารณาเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน
(ตามแบบ สขร.1) เพื่อดัชนีสาหรับการตรวจดูของประชาชน นั้น
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้
ดาเนินการตามแบบ สขร.1 เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเชียงกลางพญาแก้ว ประจาเดือน ตุลาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.1
ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ลงชือ่ )............................................................
( นายสามารถ ขอดเตชะ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
(สานักปลัด)

2

ซื้อน้าดื่มบริการประชาชน
(สานักปลัด)

3

ซื้อวัสดุก่อสร้าง
(กองช่าง)

4

จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราช
การของ อบต.
จ้างเหมาบริการเก็บขยะ
บ้านงิ้ว (นายบุญชุม)

5
6

จ้างเหมาบริการเก็บขยะ
บ้านดู่ (นายบัญญัติ)

7

จ้างเหมาบริการทาพวงมาลา
ดอกไม้สดวันคล้ายวันสวรรคต

ในหลวงรัชกาลที่ 9

แบบรายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
วงเงินที่ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
จัดซื้อจัด
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลือกโดย
จ้าง
สรุป
100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง ปั๊มน้ามันสหกรณ์การ
ปั๊มน้ามันสหกรณ์การ
เพระเป็นผู้มี
เกษตรเชียงกลางเสนอ เกษตรเชียงกลางเสนอ
อาชีพขาย
ราคา 100,000 บาท ราคา 100,000 บาท พัสดุโดยตรง
20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง รัชดาน้าดื่ม เสนอราคา
รัชดาน้าดื่ม เสนอ
เพระเป็นผู้มี
20,000 บาท
ราคา 20,000 บาท
อาชีพขาย
พัสดุโดยตรง
13,300 13,300 เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนคอนกรีตเสนอ ร้านรัตนคอนกรีตเสนอ เพระเป็นผู้มี
ราคา 13,300 บาท
ราคา 13,300 บาท
อาชีพขาย
พัสดุโดยตรง
20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง มทร.น่าน เสนอราคา
มทร.น่าน เสนอราคา
เพระเป็นผู้มี
20,000 บาท
20,000 บาท
อาชีพขาย
พัสดุโดยตรง
12,000
14,400
850

12,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญชุ ระลึก เสนอ
ราคา 12,000 บาท

นายบุญชู ระลึก เสนอ
ราคา 12,000 บาท

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 1/2562
ลว.1 ตุลาคม 2561
ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 2/2562
ลว.1 ตุลาคม 2561
ใบสั่งซื้อ
เลขที่ 3/2562
ลว.10 ตุลาคม 2561
ใบสั่งจ้าง
เลขที่ 1/2562
ลว.1 ตุลาคม 2561

เพระเป็นผู้มี
ใบสั่งจ้าง
อาชีพขาย
เลขที่ 2/2562
พัสดุโดยตรง ลว.1 ตุลาคม 2561
14,400 เฉพาะเจาะจง นายบัญญัติ กันทา เสนอ นายบัญญัติ กันทา เสนอ เพระเป็นผู้มี
ใบสั่งจ้าง
ราคา 14,400 บาท
ราคา 14,400 บาท
อาชีพขาย
เลขที่ 3/2562
พัสดุโดยตรง ลว.1 ตุลาคม 2561
850 เฉพาะเจาะจง นางปราณี สมสว่าง
นางปราณี สมสว่าง
เพระเป็นผู้มี
ใบสัง่ จ้าง
เสนอราคา 850 บาท
เสนอราคา 850 บาท
อาชีพขาย
เลขที่ 4/2562
พัสดุโดยตรง ลว.12 ตุลาคม 2561

-2ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

8

จ้างเหมาบริการทาพวงมาลา

วงเงินที่จัด ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ซื้อจัดจ้าง
ราคาที่เสนอ
850

850

เฉพาะเจาะจง นางปราณี สมสว่าง
เสนอราคา 850 บาท

4,970

เฉพาะเจาะจง ร้าน Canon เสนอราคา
4,970 บาท

ดอกไม้สด วันปิยมหาราช

9
10
11

ในรัชกาลที่ 5
จ้างเหมาบริการพิมพ์ราย งาน 4,970
ผลการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2561
อาหารเสริม(นม)สาหรับศพด. 50,579
(กองการศึกษา)
.76
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
(กองการศึกษา)

50,579
.76

เฉพาะเจาะจง บ.อานุภาพพี.ที.(น่าน)
จากัด เสนอราคา
50,579.76 บาท
120,975 120,975 เฉพาะเจาะจง บ.อานุภาพพี.ที.(น่าน)
.40
.40
จากัด เสนอราคา
120,975.40 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
นางปราณี สมสว่าง
เพระเป็นผู้มี
ใบสั่งซื้อ
เสนอราคา 850 บาท
อาชีพขาย
เลขที่ 5/2562
พัสดุโดยตรง ลว.22 ตุลาคม 2561
ร้าน Canon เสนอราคา เพระเป็นผู้มี
ใบสั่งซื้อ
4,970 บาท
อาชีพขาย
เลขที่ 6/2562
พัสดุโดยตรง ลว.24 ตุลาคม 2561
บ.อานุภาพพี.ที.(น่าน)
เพระเป็นผู้มี
สัญญาซื้อ-ขาย
จากัด เสนอราคา
อาชีพขาย
เลขที่ 1/2562
50,579.76 บาท
พัสดุโดยตรง ลว.17 ตุลาคม 2561
บ.อานุภาพพี.ที.(น่าน)
เพระเป็นผู้มี
สัญญาซื้อ-ขาย
จากัด เสนอราคา
อาชีพขาย
เลขที่ 2/2562
120,975.40 บาท
พัสดุโดยตรง ลว.1 ตุลาคม 2561

