


วงเงิน ราคา วธิซ้ืีอหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลที่คัด เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ กลาง จ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เลือก สัญญาหรือข้อตกลง

โดยสังเขป ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ซ้ือน้้าด่ืมประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2560 6,500  - เฉพาะ ร้านโชคอนุพล ร้านโชคอนุพล เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่8/2561

ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 6,500 6,500 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560
2 ซ้ือวสัดุ ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักรักษ์ 4,860  - เฮพาะ ร้านเอ็นจอย ร้านเอ็นจอย เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่8/1/2561

ศิลปวฒันธรรมฯของกองการศึกษา เจาะจง 4,860 4,860 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560
3 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ้านวน 7 รายการ 7,300  - เฉพาะ ร้านอากาศฮาร์ดแวร์  ร้านอากาศฮาร์ดแวร์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่9/2561

ของกองช่าง เจาะจง 7,300 7,300 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560
4 ซ้ือวสัดุ ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักรักษ์ 1,760  - เฉพาะ ร้านฤหกิจ น้้าแข็ง (ตุ๊ก น้้าแข็ง) ร้านฤหกิจ น้้าแข็ง (ตุ๊ก น้้าแข็ง) เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่9/1/2561

ศิลปวฒันธรรมฯของกองการศึกษา เจาะจง 1,760 1,760 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560
5 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ จ้านวน 6 รายการ 5,385  - เฉพาะ ร้านรุ่งเรืองไฟฟา้ ร้านรุ่งเรืองไฟฟา้ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่0/2561

ของกองช่าง เจาะจง 5,385 5,385 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560
6 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน พฤศจิกายน2560 7,100  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่1/2561

ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 7,100 7,100 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560
7 ซ้ือน้้ามัน (งานปอ้งกัน) ประจ้าเดือน 5,200  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่2/2561

พฤศจิกายน 2560 ของส้านักปลัดฯ เจาะจง 5,200 5,200 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560
8 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน พฤศจิกายน2560 240  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่3/2561

ของกองคลัง เจาะจง 240 240 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560
9 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน พฤศจิกายน2560 3,400  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่4/2561

ของกองช่าง เจาะจง 3,400 3,400 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕60
เทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร

วันที ่ 30   เดือน  พฤศจิกายน     พ.ศ. 2560

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
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10 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน พฤศจิกายน2560 21,212  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่5/2561
ของกองสาธารณสุขฯ เจาะจง 21,212 21,212 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560

11 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน พฤศจิกายน2560 200  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่6/2561
ของการศึกษา เจาะจง 200 200 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560

12 ซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 440  - เฉพาะ ร้านปงัญ่าช๊อป ร้านปงัญ่าช๊อป เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่7/2560
2560 ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 440 440 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560

13 ซ้ือหนังสือพมิพ ์ประจ้าเดือนพฤศจิกายน 300  - เฉพาะ ร้านปงัญ่าช๊อป ร้านปงัญ่าช๊อป เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่8/2561
2560 ของกองการศึกษา เจาะจง 300 300 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560

14 ซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 18 รายการ 17,750  - เฉพาะ ร้านเอ็นจอย ร้านเอ็นจอย เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่9/2561
ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 17,750 17,750 ดังกล่าว ลว.2 พ.ย. 2560

15 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ของกองช่าง 33,545  - เฉพาะ ร้านแก้ววสัดุ ร้านแก้ววสัดุ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที3่0/2561

เจาะจง 33,545 33,545 ดังกล่าว ลว. 2 พ.ย. 2560
16 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 7 รายการ 26,372  - เฉพาะ ร้านพงัโคนอิเล็กทรอนิกส์ ร้านพงัโคนอิเล็กทรอนิกส์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที3่1/2561

ของกองคลัง เจาะจง 26,372 26,372 ดังกล่าว ลว. 2 พ.ย. 2560
17 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 7 รายการ 27,850  - เฉพาะ ร้านพงัโคนอิเล็กทรอนิกส์ ร้านพงัโคนอิเล็กทรอนิกส์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที3่3/2561

ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 27,850 27,850 ดังกล่าว ลว. 13 พ.ย. 2560
18 ซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 34 รายการ 21,375  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภณัฑ์ ร้านอรรถพรภณัฑ์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที3่4/2561

ของกองสวสัดิการสังคม เจาะจง 21,375 21,375 ดังกล่าว ลว. 13 พ.ย. 2560
19 ซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 18 รายการ 13,170  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภณัฑ์ ร้านอรรถพรภณัฑ์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที3่5/2561

ของกองคลัง เจาะจง 13,170 13,170 ดังกล่าว ลว. 13 พ.ย. 2560
20 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ของกองสวสัดิการ 18,670  - เฉพาะ ร้านเอ็นจอย ร้านเอ็นจอย เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที3่6/2561

สังคม เจาะจง 18,670 18,670 ดังกล่าว ลว. 14 พ.ย. 2560
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21 ซ้ือเคร่ืองปั้มน้้าอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ส่วน 12,800  - เฉพาะ ร้านอากาศฮาร์ดแวร์  ร้านอากาศฮาร์ดแวร์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที3่9/2561
ครบและติดต้ัง จ้านวน 1 เคร่ือง เจาะจง 12,800 12,800 ดังกล่าว ลว. 20 พ.ย. 2560
ของกองการศึกษา

22 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง ตามโครงการส่งเสริม 3,000  - เฉพาะ นายทศพร  งันปญัญา นายทศพร  งันปญัญา เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที7่/1/2561
และอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ฯ ของกอง เจาะจง 3,000 3,000 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560
การศึกษา

23 จ้างท้าปา้ยโครงการประชาสัมพนัธ ์จ้านวน 6,078  - เฉพาะ ร้านอานนทป์า้ยสวย14 ร้านอานนทป์า้ยสวย14 เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที8่/2561
8 ปา้ย ของกองวชิาการฯ เจาะจง 6,087 6,078 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560

24 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 600  - เฉพาะ ร้านใจดีสมาร์ท ไอที ร้านใจดีสมาร์ท ไอที เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที9่/2561
ของกองคลัง เจาะจง 600 600 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560

25 จ้างเปล่ียนเคร่ืองเสียงหอกระจายข่าว 4,300  - เฉพาะ ร้านสมคิดอิเล็กทรอนิกส์ ร้านคมคิดอิเล็กทรอนิกส์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่0/2561
ชุมชนที่ 17 ของกองวชิาการฯ เจาะจง 4,300 4,300 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560

26 จ้างซ่อมเกียร์ไร้สาย จ้านวน 7 รายการ 22,545  - เฉพาะ โรงกลึงสยามชัยโลหะกิจ โรงกลึงสยามชัยโลหะกิจ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่1/2561
ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 22,545 22,545 ดังกล่าว ลว. 13 พ.ย. 2560

27 จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถแทรคเตอร์      1,200  - เฉพาะ ร้านเกรียงไกรไดนาโม ร้านเกรียงไกรไดนาโม เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่2/2561
ของกองสาธารณสุขฯ เจาะจง 1,200 1,200 ดังกล่าว ลว. 13 พ.ย. 2560

28 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถตู้ ของกองส้านัก 4,880   - เฉพาะ ร้านอู๋ต๋ึงอะไหล่ยนต์ ร้านอู๋ต๋ึงอะไหล่ยนต์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่3/2561
ปลัดเทศบาล เจาะจง 4,880 4,880 ดังกล่าว ลว.13 พ.ย. 2560

29 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ืองและ 2,400  - เฉพาะ ร้านช่างยูรเจริญยนต์ ร้านช่างยูรเจริญยนต์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่4/2561
อะไหล่รถยนต์ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 2,400 2,400 ดังกล่าว ลว. 13 พ.ย. 2560

30 จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ดับเพลิง 500  - เฉพาะ ร้านอากาศยางยนต์ ร้านอากาศยางยนต์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่5/2561
ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 500 500 ดังกล่าว ลว. 13 พ.ย. 2560
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31 จ้างเหมาท้าปา้ยโครงการตลาดประชารัฐ 2,400  - เฉพาะ ร้านใจดีอิงค์เจ็ท ร้านใจดีอิงค์เจ็ท เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่7/1/2561
ของวชิาการฯ เจาะจง 2,400 2,400 ดังกล่าว ลว. 15 พ.ย. 2560

32 จ้างท้าปา้ยนิทรรศการ ตามโครงการพฒันา 19,980  - เฉพาะ ร้านใจดีสมาร์ทไอที ร้านใจดีสมาร์ทไอที เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที่ 18/2561
และปรับปรุงศูนย์วฒันธรรมเฉลิมราชฯ เจาะจง 19,980 19,980 ดังกล่าว ลว. 24 พ.ย. 2560
ของกองการศึกษา

33 จ้างเหมาติดต้ังเดินระบบปล๊ักและติดต้ัง 7,000  - เฉพาะ นายไพศาล  จองบดุดี นายไพศาล   จองบดุดี เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่9/2561
โคมไฟ ของกองการศึกษา เจาะจง 7,000 7,000 ดังกล่าว ลว. 24 พ.ย. 2560

34 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ของส้านักปลัด 4,369  - เฉพาะ ร้านไพลินก๊อบปี้ ร้านไพลินก๊อบปี้ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที2่0/2561
เทศบาล เจาะจง 4,369 4,369 ดังกล่าว ลว. 24 พ.ย. 2560

25 ซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อน 7,238  - เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ้ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือเลขที5่/2561
เกณฑ์ในวดั วดัทุ่ง ของกองการศึกษา เจาะจง 7,238 7,238 ดังกล่าว ลว.1 พ.ย. 2560

36 ซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 13,896.96  - เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ้ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือเลขที6่/2561
เทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย เจาะจง 13,896.96 13,896.96 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560
ของกองการศึกษา

37 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาล 47,336.52  - เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ้ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือเลขที7่/2561
อากาศอ้านวย (ชุมชนอุปถัมภ)์ เจาะจง 47,336.52 47,336.52 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560
ของกองการศึกษา

38 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบา้นอากาศ 211,494.36  - เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ้ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือเลขที8่/2561
ของกองการศึกษา เจาะจง 211,494.36 211,494.36 ดังกล่าว ลว. 1 พ.ย. 2560


