


วงเงิน ราคา วธิซ้ืีอหรือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ด เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
งบประมาณ กลาง จ้าง และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เลือก สัญญาหรือข้อตกลง

โดยสังเขป ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน ม.ิย. 7,100  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่96/2561

ส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 7,100 7,100 ดังกล่าว ลว. 29 ม.ิย. 2561
2 ซ้ือน้้ามัน(งานป้องกัน)ประจ้าเดือน 7,100  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่97/2561

ม.ิย. ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 7,100 7,100 ดังกล่าว ลว. 29 ม.ิย. 2561
3 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน ม.ิย. 160  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่98/2561

ของกองคลัง เจาะจง 160 160 ดังกล่าว ลว. 29 ม.ิย. 2561
4 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน ม.ิย. 3,100  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที1่99/2561

ของกองช่าง เจาะจง 3,100 3,100 ดังกล่าว ลว. 29 ม.ิย. 2561
5 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน ม.ิย. 21,120  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่00/2561

ของกองสาธารณสุขฯ เจาะจง 21,120 21,120 ดังกล่าว ลว. 29 ม.ิย. 2561
6 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน ม.ิย. 200  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่01/2561

ของกองการศึกษา เจาะจง 200 200 ดังกล่าว ลว. 29 ม.ิย. 2561
7 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน ม.ิย. 70  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปิโตเลียมอากาศอ้านวย เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่02/2561

ของกองวชิาการและแผนงาน เจาะจง 70 70 ดังกล่าว ลว. 29 ม.ิย. 2561
8 ซ้ือน้้าด่ืม ประจ้าเดือน ม.ีค. 2,725  - เฉพาะ ร้านโชคอนุพล ร้านโชคอนุพล เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่03/2561

ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 2,725 2,725 ดังกล่าว ลว. 29 ม.ิย. 2561
9 ซ้ือวสัดุก่อสร้างของกองช่าง 13,500  - เฉพาะ หจก.ดีดีโฮม(2018) หจก.ดีดีโฮม(2018) เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่04/2561

เจาะจง 13,500 13,500 ดังกล่าว ลว. 2 ก.ค. 2561
10 ซ้ือต๋ัวตลาด ของกองคลัง 9,000  - เฉพาะ ร้านวฒันาการพิมพ์ ร้านวฒันาการพิมพ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่05/2561

เจาะจง 9,000 9,000 ดังกล่าว ลว. 5 ก.ค. 2561

สรุปผลการด้าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
เทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร
วันที่  31   เดือน กรกฎาคม    พ.ศ. 2561

ล้าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
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11 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ของส้านักปลัดเทศบาล 40,470  - เฉพาะ ร้านเอ็นเจเทรดด้ิง ร้านเอ็นเจเทรดด้ิง เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่06/2561
เจาะจง 40,470 20,470 ดังกล่าว ลว. 5 ก.ค. 2561

12 ซ้ือวสัดุตามโครงการฯ ของกองสวสัดิการฯ 200,000  - เฉพาะ ร้านใจดีสมาร์ทไอที ร้านใจดีสมาร์ทไอที เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่07/2561
เจาะจง 200,000 200,000 ดังกล่าว ลว. 5 ก.ค. 2561

13 ซ้ือครุภัณฑ์ดับเพลิงของส้านักปลัดเทศบาล 97,500  - เฉพาะ ร้านอรุณรัตน์ ซัพพลาย ร้านอรุณรัตน์ ซัพพลาย เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่08/2561
เจาะจง 97,500 97,500 ดังกล่าว ลว. 5 ก.ค. 2561

14 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ตามโครงการคุ้มครองสวสัดิ 6,000  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์ ร้านอรรถพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่09/2561
ภาพและจัดสวสัดิการเด็กและเยาวชน เจาะจง 6,000 6,000 ดังกล่าว ลว. 13 ก.ค. 2561
ของกองสวสัดิการสังคม

15 ซ้ือยางรถยนต์ของรถดับเพลิงบรรทุกน้้า 34,700  - เฉพาะ ร้านอากาศการยาง ร้านอากาศการยาง เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่10/2561
10,000 ลิตร ยี่ห้อ มิตชูบิชิ เจาะจง 34,700 34,700 ดังกล่าว ลว. 13 ก.ค. 2561
ของส้านักปลัดเทศบาล

16 ซ้ือวสัดุส้านักงาน ของกองวชิาการและ 13,420  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์ ร้านอรรถพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่12/2561
แผนงาน เจาะจง 13,420 13,420 ดังกล่าว ลว. 16 ก.ค. 2561

17 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมและ 14,000  - เฉพาะ ร้านหลิงแกลลอร่ี ร้านหลิงแกลลอร่ี เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่13/2561
พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวติ ของกองการศึกษา เจาะจง 14,000 14,000 ดังกล่าว ลว. 20 ก.ค. 2561

18 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ของกองคลัง 24,850  - เฉพาะ ร้านใจดีสมาร์ทไอที ร้านใจดีสมาร์ทไอที เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่14/2561
เจาะจง 24,850 24,850 ดังกล่าว ลว. 20 ก.ค. 2561

19 ซ้ือหินภูเขา ของกองช่าง 18,000  - เฉพาะ ร้านแก้ววสัดุ ร้านแก้ววสัดุ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่15/2561
เจาะจง 18,000 18,000 ดังกล่าว ลว. 24 ก.ค. 2561

20 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 14,350  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์ ร้านอรรถพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่16/2561
ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 14,350 14,350 ดังกล่าว ลว. 25 ก.ค. 2561

21 ซ้ือวสัดุส้านักงาน ของส้านักปลัดเทสบาล 33,350  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์ ร้านอรรถพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่17/2561
เจาะจง 33,350 33,350 ดังกล่าว ลว. 26 ก.ค. 2561
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22 ซ้ือวสัดุส้านักงานของกองคลัง 26,040  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์ ร้านอรรถพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่18/2561
เจาะจง 26,040 26,040 ดังกล่าว ลว. 26 ก.ค. 2561

23 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ดครงการส่งเสริมและสนับสนุน 5,200  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์ ร้านอรรถพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่19/2561
สภาเด็กและเยาวชนของกองสวสัดิการสังคม เจาะจง 5,200 5,200 ดังกล่าว ลว. 26 ก.ค. 2561

24 อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ส้าหรับการประชุม 5,790  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์ ร้านอรรถพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่20/2561
คณะกรรมการเทศบาลฯของกองวชิาการฯ เจาะจง 5,790 5,790 ดังกล่าว ลว. 26 ก.ค. 2561

25 ซ้ือวสัดุ ตามโครงการฯ ของกองสวสัดิการสังคม 4,000  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์ ร้านอรรถพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที2่21/2561
เจาะจง 4,000 4,000 ดังกล่าว ลว. 31 ก.ค. 2561

26 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์  ของกองคลัง 300  - เฉพาะ ร้านใจดีสมาร์ทไอที ร้านใจดีสมาร์ทไอที เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่58/2561
เจาะจง 300 300 ดังกล่าว ลว. 5 ก.ค. 2561

27 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ของกองสาธารณสุขฯ 2,544 เฉพาะ ร้านไพลินก๊อปปี้ ร้านไพลินก๊อปปี้ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่59/2561
 - เจาะจง 2,544 2,544 ดังกล่าว ลว. 5 ก.ค. 2561

28 จ้างเปล่ียนอะไหล่รถบรรทุกเทท้าย6ล้อ 2,650  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภัณฑ์ ร้านอรรถพรภัณฑ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่60/2561
ของกองสาธารณสุขฯ เจาะจง 2,650 2,650 ดังกล่าว ลว. 9 ก.ค. 2561

29 จ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ ของกองสาธารณสุขฯ 3,945  - เฉพาะ ร้านไพลินก๊อปปี้ ร้านไพลินก๊อปปี้ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่61/2561
เจาะจง 3,945 3,945 ดังกล่าว ลว. 9 ก.ค. 2561

30 จ้างเหมาประกอบอาหาร/อาหารวา่งและ 15,000  - เฉพาะ นางเดือนเพ็ญ   พาชื่น นางเดือนเพ็ญ  พาชื่น เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่62/2561
เคร่ืองด่ืม ตามโครงการคุ้มครองสวสัดิภาพและ เจาะจง 15,000 15,000 ดังกล่าว ลว. 13 ก.ค. 2561
จัดสวสัดิการเด็กและเยาวชน ของกองสวสัดิการฯ

31 จ้างจัดท้าตรายาง ของส้านักปลัดเทศบาล 470  - เฉพาะ ร้านสกลนครบล๊อก ร้านสกนครบล๊อก เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่64/2561
เจาะจง 470 470 ดังกล่าว ลว. 17 ก.ค. 2561

32 จ้างท้าป้ายกิจกรรมจิตอาสา ของกองวชิาการฯ 450  - เฉพาะ ร้านสมนึกไฟใต้ ร้านสมนึกไฟใต้ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่65/2561
เจาะจง 450 450 ดังกล่าว ลว. 23 ก.ค. 2561
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33 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ของกองวชิาการฯ  - เฉพาะ ร้านเอกการพิมพ์ ร้านเอกการพิมพ์ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่66/2561
เจาะจง ดังกล่าว ลว. 23 ก.ค. 2561

34 จ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปร้ินเตอร์ของ 3,850  - เฉพาะ ร้านใจดีสมาร์ทไอที ร้านใจดีสมาร์ทไอที เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่67/2561
กองการศึกษา เจาะจง 3,850 3,850 ดังกล่าว ลว. 23 ก.ค. 2561

35 จ้างท้าป้ายไวนิล ของกองการศึกษา 450  - เฉพาะ ร้านใจดีสมาร์ทไอที ร้านใจดีสมาร์ทไอที เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่68/2561
เจาะจง 450 450 ดังกล่าว ลว. 23 ก.ค. 2561

36 จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ดับเพลิง 7,400  - เฉพาะ โรงกลึงสยามชัยโลหะกิจ โรงกลึงสยามชัยโลหะกิจ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่69/2561
ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 7,400 7,400 ดังกล่าว ลว. 26 ก.ค. 2561

37 จ้างเหมาประกอบอาหาร/อาหารวา่งและเคร่ือง 24,000  - เฉพาะ นางเดือนเพ็ญ   พาชื่น นางเดือนเพ็ญ  พาชื่น เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่70/2561
ด่ืมตามโครงการฯ ของกองสวสัดิการฯ เจาะจง 24,000 24,000 ดังกล่าว ลว. 26 ก.ค. 2561

38 จ้างซ่อมรถยนต์ ของส้านักปลัดเทศบาล 3,220 เฉพาะ ร้านศรัญญูเซอร์วสิ ร้านศรัญญูเซอร์วสิ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่71/2561
เจาะจง 3,220 3,220 ดังกล่าว ลว. 26 ก.ค. 2561

39 จ้างซ่อมเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศของส้านัก 9,670  - เฉพาะ ร้านธนัชชาเอ็นจิเนียร่ิง ร้านธนัชชาเอ็นจิเนียร่ิง เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่72/2561
ปลัดเทศบาล เจาะจง 9,670 9,670 ดังกล่าว ลว. 31 ก.ค. 2561

40 จ้างซ่อมเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศของส้านัก 24,900  - เฉพาะ ร้านมงคลแอร์ แอนด์เซอร์วสิ ร้านมงคลแอร์ แอนด์เซอร์วสิ เป็นผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที1่73/2561
ปลัดเทศบาล เจาะจง 24,900 24,900 ดังกล่าว ลว. 31 ก.ค. 2561

41 ซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน 6,580  - เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด เป็นผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือเลขที2่6/2561
วดั วดัทุง่ ของกองการศึกษา เจาะจง 2,580 2,580 ดังกล่าว ลว. 2 ก.ค. 2561

42 ซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 12,502  - เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด เป็นผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือเลขที2่7/2561
ต้าบลอากาศอ้านวย ของกองการศึกษา เจาะจง 12,502 12,502 ดังกล่าว ลว. 2 ก.ค. 2561

43 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลอากาศ 43,164 เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด เป็นผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือเลขที2่8/2561
อ้านวย(ชชุมชนอุปถัมภ)์ของกองการศึกษา เจาะจง 43,164 43,164 ดังกล่าว ลว. 2 ก.ค. 2561

44 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านอากาศ 190,162  - เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ้ากัด เป็นผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือเลขที2่9/2561
ของกองการศึกษา เจาะจง 190,162 190,162 ดังกล่าว ลว. 2 ก.ค. 2561


