สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕60
เทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ล้าดับที่
1

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อน้้าดื่มประจ้าเดือนพฤศจิกายน 2560
ของส้านักปลัดเทศบาล
2 ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมฯของกองการศึกษา
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 7 รายการ
ของกองช่าง
4 ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมฯของกองการศึกษา
5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 6 รายการ
ของกองช่าง
6 ซื้อน้้ามันประจ้าเดือน พฤศจิกายน2560
ของส้านักปลัดเทศบาล
7 ซื้อน้้ามัน (งานป้องกัน) ประจ้าเดือน
พฤศจิกายน 2560 ของส้านักปลัดฯ
8 ซื้อน้้ามันประจ้าเดือน พฤศจิกายน2560
ของกองคลัง
9 ซื้อน้้ามันประจ้าเดือน พฤศจิกายน2560
ของกองช่าง

วงเงิน
ราคา วิธซี ื้อหรือ
งบประมาณ กลาง จ้าง
6,500 4,860 7,300 1,760 5,385 7,100 5,200 240 3,400 -

เฉพาะ
เจาะจง
เฮพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัด
เลือก
โดยสังเขป
ร้านโชคอนุพล
ร้านโชคอนุพล
เป็นผู้มีอาชีพ
6,500
6,500 ดังกล่าว
ร้านเอ็นจอย
ร้านเอ็นจอย
เป็นผู้มีอาชีพ
4,860
4,860 ดังกล่าว
ร้านอากาศฮาร์ดแวร์
ร้านอากาศฮาร์ดแวร์
เป็นผู้มีอาชีพ
7,300
7,300 ดังกล่าว
ร้านฤหกิจ น้้าแข็ง (ตุ๊ก น้้าแข็ง) ร้านฤหกิจ น้้าแข็ง (ตุ๊ก น้้าแข็ง) เป็นผู้มีอาชีพ
1,760
1,760 ดังกล่าว
ร้านรุ่งเรืองไฟฟ้า
ร้านรุ่งเรืองไฟฟ้า
เป็นผู้มีอาชีพ
5,385
5,385 ดังกล่าว
หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ
7,100
7,100 ดังกล่าว
หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ
5,200
5,200 ดังกล่าว
หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ
240
240 ดังกล่าว
หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ
3,400
3,400 ดังกล่าว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที1่ 8/2561
ลว. 1 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที1่ 8/1/2561
ลว. 1 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที1่ 9/2561
ลว. 1 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที1่ 9/1/2561
ลว. 1 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที2่ 0/2561
ลว. 1 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที2่ 1/2561
ลว. 1 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที2่ 2/2561
ลว. 1 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที2่ 3/2561
ลว. 1 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที2่ 4/2561
ลว. 1 พ.ย. 2560

ล้าดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

10 ซื้อน้้ามันประจ้าเดือน พฤศจิกายน2560
ของกองสาธารณสุขฯ
11 ซื้อน้้ามันประจ้าเดือน พฤศจิกายน2560
ของการศึกษา
12 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ้าเดือนพฤศจิกายน
2560 ของส้านักปลัดเทศบาล
13 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจ้าเดือนพฤศจิกายน
2560 ของกองการศึกษา
14 ซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 18 รายการ
ของส้านักปลัดเทศบาล
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง

วงเงิน
ราคา วิธซี ื้อหรือ
งบประมาณ กลาง จ้าง
21,212 200 440 300 17,750 33,545 -

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัด
เลือก
โดยสังเขป
หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ
21,212
21,212 ดังกล่าว
หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ
200
200 ดังกล่าว
ร้านปังญ่าช๊อป
ร้านปังญ่าช๊อป
เป็นผู้มีอาชีพ
440
440 ดังกล่าว
ร้านปังญ่าช๊อป
ร้านปังญ่าช๊อป
เป็นผู้มีอาชีพ
300
300 ดังกล่าว
ร้านเอ็นจอย
ร้านเอ็นจอย
เป็นผู้มีอาชีพ
17,750
17,750 ดังกล่าว
ร้านแก้ววัสดุ
ร้านแก้ววัสดุ
เป็นผู้มีอาชีพ

เจาะจง
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 7 รายการ
ของกองคลัง
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 7 รายการ
ของส้านักปลัดเทศบาล
18 ซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 34 รายการ
ของกองสวัสดิการสังคม
19 ซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 18 รายการ
ของกองคลัง
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองสวัสดิการ
สังคม

26,372 27,850 21,375 13,170 18,670 -

เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

33,545
ร้านพังโคนอิเล็กทรอนิกส์

33,545 ดังกล่าว
ร้านพังโคนอิเล็กทรอนิกส์

26,372
ร้านพังโคนอิเล็กทรอนิกส์

26,372
ร้านพังโคนอิเล็กทรอนิกส์

27,850
ร้านอรรถพรภัณฑ์

27,850
ร้านอรรถพรภัณฑ์

21,375
ร้านอรรถพรภัณฑ์

21,375
ร้านอรรถพรภัณฑ์

13,170
ร้านเอ็นจอย

13,170
ร้านเอ็นจอย

18,670

18,670

เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที2่ 5/2561
ลว. 1 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที2่ 6/2561
ลว. 1 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที2่ 7/2560
ลว. 1 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที2่ 8/2561
ลว. 1 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที2่ 9/2561
ลว.2 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที3่ 0/2561

ลว. 2 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที3่ 1/2561
ลว. 2 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที3่ 3/2561
ลว. 13 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที3่ 4/2561
ลว. 13 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที3่ 5/2561
ลว. 13 พ.ย. 2560
ใบสั่งซื้อเลขที3่ 6/2561
ลว. 14 พ.ย. 2560

ล้าดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

21 ซื้อเครื่องปั้มน้้าอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ส่วน
ครบและติดตั้ง จ้านวน 1 เครื่อง
ของกองการศึกษา
22 จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ฯ ของกอง
การศึกษา
23 จ้างท้าป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ จ้านวน
8 ป้าย ของกองวิชาการฯ
24 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์
ของกองคลัง
25 จ้างเปลี่ยนเครื่องเสียงหอกระจายข่าว
ชุมชนที่ 17 ของกองวิชาการฯ
26 จ้างซ่อมเกียร์ไร้สาย จ้านวน 7 รายการ
ของส้านักปลัดเทศบาล
27 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถแทรคเตอร์
ของกองสาธารณสุขฯ
28 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตู้ ของกองส้านัก
ปลัดเทศบาล
29 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องและ
อะไหล่รถยนต์ของส้านักปลัดเทศบาล
30 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ดับเพลิง
ของส้านักปลัดเทศบาล

วงเงิน
ราคา วิธซี ื้อหรือ
งบประมาณ กลาง จ้าง
12,800 -

3,000 -

6,078 -

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เฉพาะ ร้านอากาศฮาร์ดแวร์
เจาะจง
เฉพาะ นายทศพร งันปัญญา
เจาะจง

เฉพาะ
เจาะจง
600 - เฉพาะ
เจาะจง
4,300 - เฉพาะ
เจาะจง
22,545 - เฉพาะ
เจาะจง
1,200 - เฉพาะ
เจาะจง
4,880 - เฉพาะ
เจาะจง
2,400 - เฉพาะ
เจาะจง
500 - เฉพาะ
เจาะจง

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านอากาศฮาร์ดแวร์

12,800
นายทศพร งันปัญญา
3,000

ร้านอานนท์ปา้ ยสวย14

เหตุผลที่คัด
เลขที่และวันที่ของ
เลือก
สัญญาหรือข้อตกลง
โดยสังเขป
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นผู้มีอาชีพ ใบสั่งซื้อเลขที3่ 9/2561
12,800 ดังกล่าว
ลว. 20 พ.ย. 2560
เป็นผู้มีอาชีพ ใบสั่งจ้างเลขที7่ /1/2561
3,000 ดังกล่าว
ลว. 1 พ.ย. 2560

ร้านอานนท์ปา้ ยสวย14
6,087

ร้านใจดีสมาร์ท ไอที

6,078
ร้านใจดีสมาร์ท ไอที

600
ร้านสมคิดอิเล็กทรอนิกส์

600
ร้านคมคิดอิเล็กทรอนิกส์

4,300
โรงกลึงสยามชัยโลหะกิจ

4,300
โรงกลึงสยามชัยโลหะกิจ

22,545
ร้านเกรียงไกรไดนาโม

22,545
ร้านเกรียงไกรไดนาโม

1,200
ร้านอู๋ตึ๋งอะไหล่ยนต์

1,200
ร้านอู๋ตึ๋งอะไหล่ยนต์

4,880
ร้านช่างยูรเจริญยนต์

4,880
ร้านช่างยูรเจริญยนต์

2,400
ร้านอากาศยางยนต์

2,400
ร้านอากาศยางยนต์

500

500

เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว

ใบสั่งจ้างเลขที8่ /2561
ลว. 1 พ.ย. 2560
ใบสั่งจ้างเลขที9่ /2561
ลว. 1 พ.ย. 2560
ใบสั่งจ้างเลขที1่ 0/2561
ลว. 1 พ.ย. 2560
ใบสั่งจ้างเลขที1่ 1/2561
ลว. 13 พ.ย. 2560
ใบสั่งจ้างเลขที1่ 2/2561
ลว. 13 พ.ย. 2560
ใบสั่งจ้างเลขที1่ 3/2561
ลว.13 พ.ย. 2560
ใบสั่งจ้างเลขที1่ 4/2561
ลว. 13 พ.ย. 2560
ใบสั่งจ้างเลขที1่ 5/2561
ลว. 13 พ.ย. 2560

ล้าดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
ราคา วิธซี ื้อหรือ
งบประมาณ กลาง จ้าง

31 จ้างเหมาท้าป้ายโครงการตลาดประชารัฐ
2,400
ของวิชาการฯ
32 จ้างท้าป้ายนิทรรศการ ตามโครงการพัฒนา
19,980
และปรับปรุงศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิมราชฯ
ของกองการศึกษา
33 จ้างเหมาติดตั้งเดินระบบปลั๊กและติดตั้ง
7,000
โคมไฟ ของกองการศึกษา
34 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ของส้านักปลัด
4,369
เทศบาล
25 ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อน
7,238
เกณฑ์ในวัด วัดทุ่ง ของกองการศึกษา
36 ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
13,896.96
เทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย
ของกองการศึกษา
37 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาล
47,336.52
อากาศอ้านวย (ชุมชนอุปถัมภ์)
ของกองการศึกษา
38 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านอากาศ 211,494.36
ของกองการศึกษา

-

-

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เฉพาะ ร้านใจดีอิงค์เจ็ท
เจาะจง
เฉพาะ ร้านใจดีสมาร์ทไอที
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง
เฉพาะ
เจาะจง

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านใจดีอิงค์เจ็ท
2,400
ร้านใจดีสมาร์ทไอที

19,980

นายไพศาล จองบุดดี

นายไพศาล จองบุดดี
7,000

ร้านไพลินก๊อบปี้

เหตุผลที่คัด
เลือก
โดยสังเขป
เป็นผู้มีอาชีพ
2,400 ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
19,980 ดังกล่าว

7,000
ร้านไพลินก๊อบปี้

4,369
4,369
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด
7,238
7,238
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด
13,896.96
13,896.96

เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที1่ 7/1/2561
ลว. 15 พ.ย. 2560
ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2561
ลว. 24 พ.ย. 2560
ใบสั่งจ้างเลขที1่ 9/2561
ลว. 24 พ.ย. 2560
ใบสั่งจ้างเลขที2่ 0/2561
ลว. 24 พ.ย. 2560
สัญญาซื้อเลขที5่ /2561
ลว.1 พ.ย. 2560
สัญญาซื้อเลขที6่ /2561
ลว. 1 พ.ย. 2560

-

เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด
เป็นผู้มีอาชีพ สัญญาซื้อเลขที7่ /2561
เจาะจง
47,336.52
47,336.52 ดังกล่าว
ลว. 1 พ.ย. 2560

-

เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด
เป็นผู้มีอาชีพ สัญญาซื้อเลขที8่ /2561
เจาะจง
211,494.36
211,494.36 ดังกล่าว
ลว. 1 พ.ย. 2560

