


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

โดยสังเขป ในการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน ธนัวาคม 2561 320  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที4่2/2561

ของกองคลัง เจาะจง 320 320 ดังกล่าว ลว.1 ธ.ค. 2561
2 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน ธนัวาคม 2561 4,200  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที4่3/2561

ของกองช่าง เจาะจง 4,200 4,200 ดังกล่าว ลว.1 ธ.ค. 2561
3 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน ธนัวาคม 2561 19,040  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที4่4/2561

ของกองสาธารณสุขฯ เจาะจง 19,040 19,040 ดังกล่าว ลว.1 ธ.ค. 2561
4 ซ้ือน้้ามันประจ้าเดือน ธนัวาคม 2561 100  - เฉพาะ หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย หจก.ธรุกิจปโิตรเลียมอากาศอ้านวย เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที4่5/2561

ของกองการศึกษา เจาะจง 100 100 ดังกล่าว ลว.1 ธ.ค. 2561
5 ซ้ือวสัดุหนังสือพมิพ ์ของกองการศึกษา 310  - เฉพาะ ร้านปงัญ่า ซ๊อป ร้านปงัญ่า ซ๊อป เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที4่7/2561

เจาะจง 310 310 ดังกล่าว ลว.1 ธ.ค. 2561
6 ซ้ือวสัดุอื่น จ้านวน 13 รายการ 9,880  - เฉพาะ ร้านอากาศฮาร์ดแวร์ ร้านอากาศฮาร์ดแวร์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที4่8/2561

ของกองสาธารณสุขฯ เจาะจง 9,880 9,880 ดังกล่าว ลว.4 ธ.ค. 2561
7 ซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 20 รายการ 19,975  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภณัฑ์ ร้านอรรถพรภณัฑ์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที4่9/2561

ของกองสาธารณสุขฯ เจาะจง 19,975 19,975 ดังกล่าว ลว.4 ธ.ค. 2561
8 ซ้ือเก้าอี้ส้านักงาน จ้านวน 4 รายการ 6,000  - เฉพาะ ร้านสกลฟอร์นิเจอร์ ร้านสกลฟอร์นิเจอร์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที5่0/2561

ของกองสาธารณสุขฯ เจาะจง 6,000 6,000 ดังกล่าว ลว.6 ธ.ค. 2561
9 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 6 รายการ 24,540  - เฉพาะ หจก.ยิ่งเจริญช้านาญกิจ หจก.ยิ่งเจริยช้านาญกิจ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที5่1/2561

ของกองการศึกษา เจาะจง 24,540 24,540 ดังกล่าว ลว.12 ธ.ค. 2561
10 ซ้ือพดัลมติดเพดาน จ้านวน 10 เคร่ือง 12,000  - เฉพาะ ร้านโชคอ้านวย ร้านโชคอ้านวย เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที5่2/2561

ของกองการศึกษา เจาะจง 12,000 12,000 ดังกล่าว ลว.12 ธ.ค. 2561

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕60
เทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร
วันที ่ 29   เดือน  ธันวาคม     พ.ศ. 2560

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
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11 วือ้วสัดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 5 รายการ 11,030  - เฉพาะ หจก.ยิ่งเจริญช้านาญกิจ หจก.ยิ่งเจริยช้านาญกิจ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที5่3/2561
ของกองสาธารณสุขฯ เจาะจง 11,030 11,030 ดังกล่าว ลว.19 ธ.ค. 2561

12 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและสนุน 3,900  - เฉพาะ ร้านอรรถพรภณัฑ์ ร้านอรรถพรภณัฑ์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที5่3/1/2561
กิจกรรมคนพกิาร ของกองสวสัดิการฯ เจาะจง 3,900 3,900 ดังกล่าว ลว. 19 ธ.ค. 2561

13 ซ้ือวสัดุการเกษตร ของกองช่าง 4,905  - เฉพาะ ร้านชีวาพนัธุไ์ม้ ร้านชีววิพนัธุไ์ม้ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2561
เจาะจง 4,905 4,905 ดังกล่าว ลว. 19 ธ.ค. 2561

14 จ้างเหมาเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ืองและ 2,100  - เฉพาะ ร้านอู่ต๋ึงอะไหล่ยนต์ ร้านอู่ต๋ึงอะไหล่ยนต์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที2่1/2561
อะไหล่รถตู้ ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 2,100 2,100 ดังกล่าว ลว.1 ธ.ค. 2561

15 จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ ของ 2,080  - เฉพาะ ร้านศรัญญเวอร์วสิ ร้านศรัญญาเวอร์วสิ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที2่2/2561

ส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 2,080 2,080 ดังกล่าว ลว.1 ธ.ค. 2561
16 จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับ- 11,300  - เฉพาะ ร้านธนัชชาเอ็นจิเนียร่ิง ร้านธนัชชาเอ็นจิเนียร่ิง เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที2่3/2561

อากาศ ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 11,300 11,300 ดังกล่าว ลว. 12 ธ.ค. 2561
17 จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนอะไหล่ระบบของ- 14,500  - เฉพาะ บริษทั เพาเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง แอน์ บริษทั เพาเวอร์เอ็นจิเนียร่ิง แอน์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที2่4/2561

กล้อง CCTV ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง เทคโนโลยี จ้ากัด          14,500 เทคโนโลยี จ้ากัด          14,500 ดังกล่าว ลว. 12 ธ.ค. 2561
18 จ้างท้าปา้ยประชาสัมพนัธุ ์(งานปใีหม่) 1,440  - เฉพาะ ร้านอานนทป์า้ยสวย 14 ร้านอานนทป์า้ยสวย 14 เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที2่4/1/2561

ของกองการศึกษา เจาะจง 1,440 1,440 ดังกล่าว ลว. 21 ธ.ค. 2561
19 จ้างบ้ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 2,220  - เฉพาะ ร้านศรัญญเวอร์วสิ ร้านศรัญญาเวอร์วสิ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที2่5/2561

และขนส่งของกองช่าง เจาะจง 2,220 2,220 ดังกล่าว ลว. 22 ธ.ค. 2561
20 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยของกองคลัง 3,000  - เฉพาะ ร้านอานนทป์า้ยสวย 14 ร้านอานนทป์า้ยสวย 14 เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที2่6/2561

เจาะจง 3,000 3,000 ดังกล่าว ลว. 22 ธ.ค. 2561
21 จ้างถ่ายเอกสารของกองคลัง 500  - เฉพาะ ร้านไพลิน ก๊อปปี้ ร้านไพลิน ก๊อปปี้ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที2่7/2561

เจาะจง 500 500 ดังกล่าว ลว. 22 ธ.ค. 2561
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22 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่งและ 12,500  - เฉพาะ นางปาริยา  ค้าเกาะ นางปาริยา   ค้าเกาะ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที2่8/2561
เคร่ืองด่ืม ตามโครงการส่งเสริมและสนัน เจาะจง 12,500 12,500 ดังกล่าว ลว. 26 ธ.ค. 2561
สนุนกิจกรรมคนพกิารของกองสวสัดิการฯ

23 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์ 3,600  - เฉพาะ นางสาวกิมซิม   เลขาโสภณ นางสาวกิมซิม   เลขาโสภณ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที2่9/2561
รณรงค์ขับขี่ปลอดภยัในช่วงเทศบาลปใีหม่ เจาะจง 3,600 3,600 ดังกล่าว ลว. 27 ธ.ค. 2561
ของกองวชิาการและแผนงาน

24 จ้างเหมาถ่ายเอกสารกองการศึกษา 4,290  - เฉพาะ ร้านไพลิน ก๊อปปี้ ร้านไพลิน ก๊อปปี้ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที3่0/2561
เจาะจง 4,290 4,290 ดังกล่าว ลว. 27 ธ.ค. 2561

25 จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนน้้ามันเคร่ืองยนต์ 1,920  - เฉพาะ ร้านอาภรพาณิชย์ ร้านอาภรพาณิชย์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที3่1/2561
ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 1,920 1,920 ดังกล่าว ลว. 27 ธ.ค. 2561

26 จ้างเหมาวอ่มเปล่ียนอะไหล่รถบรรทกุขยะ 2,400  - เฉพาะ ร้านอาภรพาณิชย์ ร้านอาภรพาณิชย์ เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที3่2/2561
ของส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 2,400 2,400 ดังกล่าว ลว. 27 ธ.ค. 2561

27 จ้างเหมาซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ ของ 1,744  - เฉพาะ บริษทั มิตซูเจริญศรี(2002)จ้ากัด บริษทั มิตซุเจริญศรี(2002)จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้างเลขที3่4/2561
ส้านักปลัดเทศบาล เจาะจง 1,744 1,744 ดังกล่าว ลว. 27 ธ.ค. 2561

28 ซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 6,251   - เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ้ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือเลขที่ 9/2561
ในวดัวดัทุ่ง ของกองการศึกษา เจาะจง 6,251 6,251 ดังกล่าว ลว. 1 ธ.ค. 2561

29 ซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พมันาเด็กเล็กเทศ- 12,001.92  - เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ้ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือเลขที1่0/2561
บาลต้าบลอากาศอ้านวยของกองการศึกษา เจาะจง 12,001.92 12,001.92 ดังกล่าว ลว. 1 ธ.ค. 2561

30 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลอากาศ 40,881.54  - เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ้ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือเลขที1่1/2561
อ้านวย(ชุมชนอุปถัมภ)์ของกองการศึกษา เจาะจง 40,881.54 40,881.54 ดังกล่าว ลว. 1 ธ.ค. 2561

31 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบา้นอากาศ 182,654.22  - เฉพาะ สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ้ากัด สหกรณ์โคนมวาริชภมูิ จ้ากัด เปน็ผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือเลขที1่2/2561
ของกองการศึกษา เจาะจง 182,654.22 182,654.22 ดังกล่าว ลว. 1 ธ.ค. 2561


