
                                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลมาบแค  อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือก      เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ (ราคากลาง)          โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ป้ายไวนิล 2,142 ตกลงราคา โฟกสั พร้ินต้ิง ราคากลางต่ า 1/2565 4 ต.ค. 64

2 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,000 ตกลงราคา วนัทนีการชา่ง ราคากลางต่ า 2/2565 19 ต.ค. 64

3 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,000 ตกลงราคา วนัทนีการชา่ง ราคากลางต่ า 3/2565 19 ต.ค. 64

4 ซ่อมรถดับเพลิง 15,360 ตกลงราคา อู่ชา่งดี ราคากลางต่ า 4/2565 19 ต.ค. 64

5 ซ่อมแซมรถตู้ 2,220 ตกลงราคา วนัทนีการชา่ง ราคากลางต่ า 5/2565 19 ต.ค. 64

6 ซ่อมรถไถ 10,200 ตกลงราคา อู่ชา่งดี ราคากลางต่ า 7/2565 19 ต.ค. 64

7 ซ่อมรถไถ 29,550 ตกลงราคา อู่ชา่งดี ราคากลางต่ า 8/2565 19 ต.ค. 64

8 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,500 ตกลงราคา วนัทนีการชา่ง ราคากลางต่ า 10/2565 19 ต.ค. 64

9 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,100 ตกลงราคา วนัทนีการชา่ง ราคากลางต่ า 11/2565 19 ต.ค. 64

10 ซ่อมรถยนต์ ผฉ 905 5,270 ตกลงราคา ทองดี  สามกรีเผือก ราคากลางต่ า 13/2565 29 ต.ค. 64

11 ซ่อมรถยนต์ กธ 6051 5,800 ตกลงราคา พรณรงค์  สันติภราภพ ราคากลางต่ า 14/2565 29 ต.ค. 64

12 ซ่อมตู้ นค 333 2,030 ตกลงราคา พรณรงค์  สันติภราภพ ราคากลางต่ า 15/2565 29 ต.ค. 64

13 ซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ 1,700 ตกลงราคา สมเกียรติ  เที่ยงทัด ราคากลางต่ า 16/2565 29 ต.ค. 64

14 ซ่อมรถยนต์85-4936 11,300 ตกลงราคา สุนทร  สามกรีเผือก ราคากลางต่ า 17/2565 29 ต.ค. 64

15 ซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ 5,000 ตกลงราคา สุนทร  สามกรีเผือก ราคากลางต่ า 18/2565 29 ต.ค. 64วัสดุคอมพิวเตอร์ . โชคพงศธรค้าวัสดุ 218/2563 31 ส.ค. 65

มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ตรวจถกูต้อง

 

  (นายน้ าใจ   เผือกเสน่ห)์

    นายน้ าใจ  เผือกเสน่ห์  ปลัดเทศบาลต าบลมาบแค

สุนทร  สามกรีเผือก/5,000 บาท

พรณรงค์  สันติภราภพ/2,030 บาท

สุนทร  สามกรีเผือก/11,300 บาท

วันทนีการช่าง/2,220 บาท

วันทนีการช่าง/1,100 บาท

อู่ช่างดี /15,360 บาท

วันทนีการช่าง/3,500 บาท

พรณรงค์  สันติภราภพ/5,800 บาท

ทองดี  สามกรีเผือก /5,270 บาท

อู่ช่างดี /10,200  บาท

อู่ช่างดี /29,550  บาท

สมเกียรติ  เที่ยงทัด/1,700 บาท

แบบ สขร. 1

                                                              เทศบาลต าบลมาบแค อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
                                                                                                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วันทนีการช่าง /3,000 บาท

โฟกัส พร้ินต้ิง /2,142 บาท

วันทนีการช่าง /3,000 บาท



                                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลมาบแค  อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือก      เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ (ราคากลาง)          โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

16 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 9,200 ตกลงราคา ทองดี  สามกรีเผือก ราคากลางต่ า 19/2565 29 ต.ค. 64

17 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,200 ตกลงราคา ร้านบ้านดิน ราคากลางต่ า 21/2565 29 ต.ค. 64

18 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,500 ตกลงราคา ร้านบ้านดิน ราคากลางต่ า 13/2565 15 ต.ค. 64

19 วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,880 ตกลงราคา ร้านบ้านดิน ราคากลางต่ า 14/2565 15 ต.ค. 64

20 วัสดุคอมพิวเตอร์ 63,060 ตกลงราคา ร้านบ้านดิน ราคากลางต่ า 15/2565 15 ต.ค. 64

21 วัสดุก่อสร้าง 29,899 ตกลงราคา ทวีผลค้าวัสดุ ราคากลางต่ า 25/2565 29 ต.ค. 64

22 ยางมะตอย 60,000 ตกลงราคา หจก.อายยางมิกซ์ ราคากลางต่ า 26/2565 29 ต.ค. 64

9844 ร้านบ้านดิน 174/2561 21 ส.ค. 64

มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

ตรวจถกูต้อง

 

  (นายน้ าใจ   เผือกเสน่ห)์

ทองดี  สามกรีเผือก /9,200 บาท

ร้านบ้านดิน/3,200บาท

ร้านบ้านดิน/5,500บาท

ทวีผลค้าวัสดุ/29,899บาท

  ปลัดเทศบาลต าบลมาบแค

หจก.อายยางมิกซ์/60,000บาท

แบบ สขร. 1
                                                                                                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64

                                                              เทศบาลต าบลมาบแค อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ร้านบ้านดิน/5,500บาท

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ร้านบ้านดิน/63,060บาท


