สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
เทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ล้าดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

1

ซื้อน้้ามัน ประจ้าเดือน มกราคม 2561
ของส้านักปลัดเทศบาล
ซื้อน้้ามัน(งานป้องกัน) ประจ้าเดือน
มากราคม 2561 ของส้านักปลัดเทศบาล
ซื้อน้้ามันประจ้าเดือน มกราคม 2561
ของกองคลัง
ซื้อน้้ามันประจ้าเดือน มกราคม 2561
ของช่าง
ซื้อน้้ามันประเดือน มกราคม 2561
ของสาธารณสุขฯ
ซื้อน้้ามัน ประจ้าเดือน มกราคม 2561
ของกองการศึกษา
ซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 23 รายการ
กองวิชาการและแผนงาน
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท้าแผนชุมชน ของกองสวัสดิการฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 9 รายการ
ของกองวิชาการและแผนงาน

2
3
4
5
6
7
8
9

วงเงิน
ราคา วิธซี ื้อหรือ
งบประมาณ กลาง จ้าง
11,100 5,600 160 2,300 17,230 200 17,680 2,820 48,780 -

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
หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ
11,100
11,100 ดังกล่าว
หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ
5,600
5,600 ดังกล่าว
หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ
160
160 ดังกล่าว
หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ
2,300
2,300 ดังกล่าว
หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ
17,230
17,230 ดังกล่าว
หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ
200
200 ดังกล่าว
ร้านอรรถพรภัณฑ์
ร้านอรรถพรภัณฑ์
เป็นผู้มีอาชีพ
17,680
17,680 ดังกล่าว
ร้านอรรถพรภัณฑ์
ร้านอรรถพรภัณฑ์
เป็นผู้มีอาชีพ
2,820
2,820 ดังกล่าว
ร้านเอ็นจอย
ร้านเอ็นจอย
เป็นผู้มีอาชีพ
48,780
48,780 ดังกล่าว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที5่ 8/2561
ลว. 3 ม.ค. 2561
ใบสั่งซื้อเลขที5่ 9/2561
ลว. 3 ม.ค. 2561
ใบสั่งซื้อเลขที6่ 0/2561
ลว. 3 ม.ค. 2561
ใบสั่งซื้อเลขที6่ 1/2561
ลว. 3 ม.ค. 2561
ใบสั่งซื้อเลขที6่ 2/2561
ลว. 3 ม.ค. 2561
ใบสั่งซื้อเลขที6่ 3/2561
ลว. 3 ม.ค. 2561
ใบสั่งซื้อเลขที6่ 4/2561
ลว. 3 ม.ค. 2561
ใบสั่งซื้อเลขที6่ 5/2561
ลว. 8 ม.ค. 2561
ใบสั่งซื้อเลขที6่ 6/2561
ลว. 9 ม.ค. 2561

ล้าดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

10 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในการจัดงานตาม
โครงการส่งเสริมสนันสนุนกิจกรรมเด็กฯ
ของกองการศึกษา
11 ซื้อชุดรางวัลส้าหรับเด็กร่วมกิจกรรม ตาม
โครงการส่งเสริมสนันสนุนกิจกรรมเด็กฯ
ของกองการศึกษา
12 ซื้ออาหารว่าง/เครื่องดื่ม ตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก ฯ ของกอง
การศึกษา
13 ซื้อวัสดุส้านักงาน ตามโครงการจัดท้าแผน
ชุมชนฯ ของกองวิชาการและแผนงาน
ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน

วงเงิน
ราคา วิธซี ื้อหรือ
งบประมาณ กลาง จ้าง
10,400 -

10,700 -

10,000 -

980 9,935 -

กิจกรรมเด็กฯของกองการศึกษา
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจ้านวน 4รายการ
ของกองสาธารณสุขฯ
15 จ้างท้าป้ายโครงการส่งเสริมสนันสนุนการ
จัดท้าแผนชุมชนของการศึกษา
16 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมสนันสนุน
กิจกรรมคนพิการของกองสวัสดิการสังคม
17 จ้างจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ (งานปีใหม่)
ของกองการศึกษา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์
เจาะจง
เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์
เจาะจง
เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์
เจาะจง

1,080 7,500 -

1,800 -

ร้านอรรถพรภัณฑ์
10,400

เหตุผลที่คัด
เลขที่และวันที่ของ
เลือก
สัญญาหรือข้อตกลง
โดยสังเขป
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นผู้มีอาชีพ ใบสั่งซื้อเลขที6่ 8/2561
10,400 ดังกล่าว
ลว. 9 ม.ค. 2561

ร้านอรรถพรภัณฑ์

เป็นผู้มีอาชีพ ใบสั่งซื้อเลขที6่ 9/2561
10,700 ดังกล่าว
ลว. 11 ม.ค. 2561

ร้านอรรถพรภัณฑ์

เป็นผู้มีอาชีพ ใบสั่งซื้อเลขที7่ 0/2561
10,000 ดังกล่าว
ลว. 11 ม.ค. 2561

10,700

10,000

เฉพาะ ร้านพิวฒ
ั น์
ร้านพิวฒ
ั น์
เป็นผู้มีอาชีพ ใบสั่งซื้อเลขที7่ 2/2561
เจาะจง
980
980 ดังกล่าว
ลว. 11 ม.ค. 2561
เฉพาะ ร้านฤหกิจน้้าแข็ง(ตุ๊ก น้้าแข็ง)
ร้านฤหกิจน้้าแข็ง (ตุ๊ก น้้าแข็ง)
เป็นผู้มีอาชีพ ใบสั่งซื้อเลขที7่ 3/2561

เจาะจง
7,550 -

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

9,935

9,935 ดังกล่าว

เฉพาะ ร้านอากาศฮาร์ดแวร์
ร้านอากาศฮาร์ดแวร์
เป็นผู้มีอาชีพ
เจาะจง
7,550
7,550 ดังกล่าว
เฉพาะ ร้านอานนท์ปา้ ยสวย
ร้านอานนท์ปา้ ยสวย
เป็นผู้มีอาชีพ
เจาะจง
1,080
1,080 ดังกล่าว
เฉพาะ นางสาวปาริยา ค้าเกาะ
นางสาวปาริยา ค้าเกาะ
เป็นผู้มีอาชีพ
เจาะจง
7,500
7,500 ดังกล่าว
เฉพาะ ร้านใจดีอิงค์เจ็ท
เจาะจง

ร้านใจดีอิงค์เจ็ท
1,800

ลว. 12 ม.ค. 2561
ใบสั่งซื้อเลขที7่ 4/2561
ลว. 22 ม.ค. 2561
ใบสั่งจ้างเลขที3่ 5/2561
ลว. 8 ม.ค. 2561
ใบสั่งจ้างเลขที3่ 7/2561
ลว. 10 ม.ค. 2561

เป็นผู้มีอาชีพ ใบสั่งจ้างเลขที3่ 8/2561
1,800 ดังกล่าว
ลว. 11 ม.ค. 2561

ล้าดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

18 จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการสนับ
สนุนกิจกรรมเด็กฯ ของกองการศึกษา
19 จ้างเหมาป้ายการประชุมเวทีประชาคม
ตามโครงการจัดท้าแผนพัมนาเทศบาลฯ
ของกองวิชาการและแผนงาน
20 จ้างซ่อมเปลี่ยนกะไหล่เครื่องตัดหญ้า
จ้านวน3เครื่องของกองสาธารณสุขฯ
21 จ้างเหมาซ่อมแซมโปรแกรมและสแกน
ไวรัสของกองคลัง
22 จ้างเหมาซ่อมแซมระยนต์บรรทุกน้้าช่วย
ดับเพลิง(สีส้ม)ของส้านักปลัดเทศบาล
23 จ้างเหมาจัดท้าอาหาร,อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม โครงการอบรมพัฒนาคณะกรรม
การการศึกษาท้องถิ่นของกองการศึกษา
24 จ้างท้าอาหารแบบเหมาจ่าย ตามโครงการ
อบรมพัฒนาคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นของกองการศึกษา
25 จ้างยานพหนะ ตามโครงการอบรมพัฒนา
คณะกรรมการศึกษาท้องถิ่นของกอง กศ.
26 จ้างตักสิ่งปฏิกูล ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ของกองสาธารณสุขฯ
27 จ้างท้าป้ายบอกทางของส้านักปลัดเทศบาล

วงเงิน
ราคา วิธซี ื้อหรือ
งบประมาณ กลาง จ้าง
6,000 600 -

เฉพาะ นายโยธิน ชายกวด
เจาะจง
เฉพาะ ร้านธนพลป้ายสวย
เจาะจง

2,510 -

เฉพาะ
เจาะจง
500 - เฉพาะ
เจาะจง
11,200 - เฉพาะ
เจาะจง
3,060 - เฉพาะ
เจาะจง
5,600 -

7,000 1,200 -

1,440 -

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นายโยธิน ชายกวด
6,000
ร้านธนพลป้าสวย
600

ร้านอากาศฮาร์ดแวร์

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที4่ 2/2561
ลว. 12 ม.ค. 2561
ใบสั่งจ้างเลขที4่ 1/2561
ลว. 11 ม.ค. 2561

เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
ดังกล่าว

ใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2561
ลว. 15 ม.ค.2561
ใบสั่งจ้างเลขที4่ 4/2561
ลว. 15 ม.ค.2561
ใบสั่งจ้างเลขที4่ 5/2561
ลว. 22 ม.ค. 2561
ใบสั่งจ้างเลขที4่ 6/2561
ลว. 22 ม.ค. 2561

ร้านอากาศฮาร์ดแวร์
2,510

ร้านอากาศไอที2015

2,510
ร้านอากาศไอที2015

500
โรงกลึงสยามชัยโลหะกิจ

500
โรงกลึงสยามชัยโลหะกิจ

11,200
นางสุดใจ วงค์วนั ดี

11,200
นางสุดใจ วงค์วนั ดี

3,060

เฉพาะ โรงแรมบ้านสวน
เจาะจง

เหตุผลที่คัด
เลือก
โดยสังเขป
เป็นผู้มีอาชีพ
6,000 ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
600 ดังกล่าว

3,060
โรงแรมบ้านสวน

5,600

เป็นผู้มีอาชีพ ใบสั่งจ้างเลขที4่ 7/2561
5,600 ดังกล่าว
ลว. 22 ม.ค. 2561

เฉพาะ นางอุไรวรรณ เวยสาร
นางอุไรวรรณ เวยสาร
เป็นผู้มีอาชีพ
เจาะจง
7,000
7,000 ดังกล่าว
เฉพาะ นางสาวลักษณ์ สุริวรรณ
นางสาวลักษณ์ สุริวรรณ
เป็นผู้มีอาชีพ
เจาะจง
1,200
1,200 ดังกล่าว
เฉพาะ

ร้านอานนท์ปา้ ยสวย 14

ร้านอานนท์ปา้ ยสวย 14

ใบสั่งจ้างเลขที4่ 8/2561
ลว. 22 ม.ค. 2561
ใบสั่งจ้างเลจที5่ 0/2561
ลว. 22 ม.ค. 2561

เป็นผู้มีอาชีพ ใบสั่งจ้างเลขที5่ 1/2561

ล้าดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

28 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ของกองสวัสดิการฯ
29 จ้างถ่ายเอกสารของกองการศึกษา

วงเงิน
ราคา วิธซี ื้อหรือ
งบประมาณ กลาง จ้าง

3,250 3,069 -

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เจาะจง
เฉพาะ ร้านไพลิน ก๊อปปี้
เจาะจง
เฉพาะ ร้านไพลิน ก๊อปปี้
เจาะจง

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
1,440
ร้านไพลิน ก๊อปปี้
3,250
ร้านไพลิน ก๊อปปี้
3,069

เหตุผลที่คัด
เลือก
โดยสังเขป
1,440 ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
3,250 ดังกล่าว
เป็นผู้มีอาชีพ
3,069 ดังกล่าว

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ลว. 22 ม.ค. 2561
ใบสั่งจ้างเลขที5่ 3/2561
ลว. 23 ม.ค. 2561
ใบสั่งจ้างเลขที5่ 4/2561
ลว. 23 ม.ค. 2561

