
                                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลมาบแค  อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือก      เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ (ราคากลาง)          โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ยาฆ่าเชื้อโรคพร้อมอุปกรณ์ 34,000 ตกลงราคา ดีสบาย ซัพพลาย ราคากลางต่ า 95/2565 10 ม.ค.65

2 น้ ายาก าจัดยุง 72,000 ตกลงราคา ดีสบาย ซัพพลาย ราคากลางต่ า 96/2565 10 ม.ค.65

3 วัสดุส านักงาน หมึกถ่ายเอกสาร 5,992 ตกลงราคา บจก.จ๊อบ เอินเตอร์ไพร์ส ราคากลางต่ า 97/2565 10 ม.ค.65

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก 4,280 ตกลงราคา ร้านบ้านดิน ราคากลางต่ า 98/2565 10 ม.ค.65

5 วัสดุส านักงาน 6,484 ตกลงราคา เจ เอฟ  เซอร์วิส ราคากลางต่ า 99/2565 10 ม.ค.65

6 วัสดุส านักงาน 4,170 ตกลงราคา เจ เอฟ  เซอร์วิส ราคากลางต่ า 100/2565 12 ม.ค.65

7 น้ ามัน สป 300 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 101/2565 12 ม.ค.65

8 น้ ามัน สป 1,500 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 102/2565 12 ม.ค.65

9 น้ ามัน สธ 250 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 103/2565 12 ม.ค.65

10 น้ ามัน สธ 14,000 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 104/2565 12 ม.ค.65

11 น้ ามัน คลัง 1,800 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 105/2565 12 ม.ค.65

12 น้ ามัน ช่าง 11,200 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 106/2565 12 ม.ค.65

13 ยาก าจัดวัชพืช 13,600 ตกลงราคา ทวีผลค้าวัสดุ ราคากลางต่ า 107/2565 17 ม.ค.65

14 วัสดุยานพาหนะ ยางรถยนต์ 18,404 ตกลงราคา บจก.โกลเด้นไทร์/ ราคากลางต่ า 108/2565 17 ม.ค.65

15 วัสดุคอมพิวเตอร์  หมึก 7,500 ตกลงราคา ร้านบ้านดิน ราคากลางต่ า 109/2565 17 ม.ค.65วัสดุคอมพิวเตอร์ . โชคพงศธรค้าวัสดุ 218/2563 31 ส.ค. 65

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

ตรวจถกูต้อง

 

  (นายน้ าใจ   เผือกเสน่ห)์

    นายน้ าใจ  เผือกเสน่ห์  ปลัดเทศบาลต าบลมาบแค

ร้านบ้านดิน/7,500 บาท

บจก.สุนทรีออยล์ /11,200  บาท

บจก.โกลเด้นไทร์/18,404 บาท

เจ เอฟ  เซอร์วิส/6,484 บาท

บจก.สุนทรีออยล์ /250  บาท

ร้านบ้านดิน /5,700 บาท

บจก.สุนทรีออยล์ /1,500  บาท

บจก.สุนทรีออยล์ /1,800  บาท

บจก.สุนทรีออยล์ /14,000  บาท

เจ เอฟ  เซอร์วิส/4,170 บาท

บจก.สุนทรีออยล์ /300  บาท

ทวีผลค้าวัสดุ/13,600 บาท

แบบ สขร. 1

                                                              เทศบาลต าบลมาบแค อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
                                                                                                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕65

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บจก.จ๊อบ เอินเตอร์ไพร์ส/5,992 บาท

ดีสบาย ซัพพลาย /34,000บาท

ดีสบาย ซัพพลาย /72,000บาท



                                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลมาบแค  อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือก      เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ (ราคากลาง)          โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

16 น้ ามัน สป. 3,000 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 110/2565 17 ม.ค.65

17 น้ ามัน สป. 8,000 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 111/2565 17 ม.ค.65

18 น้ ามนั คลัง 1,700 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 112/2565 17 ม.ค.65

19 น้ ามัน สธ 1,100 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 113/2565 17 ม.ค.65

20 น้ ามัน สธ 9,000 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 114/2565 17 ม.ค.65

21 น้ ามัน ช่าง 16,100 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 115/2565 17 ม.ค.65

22 วัสดุคอมพิวเตอร์  หมึก 18,300 ตกลงราคา ร้านบ้านดิน ราคากลางต่ า 116/2565 21 ม.ค.65

23 วัสดุส านักงาน หมึก Fax 2,650 ตกลงราคา ร้านบ้านดิน ราคากลางต่ า 117/2565 21 ม.ค.65

24 น้ ามัน คลัง 1,800 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 118/2565 31 ม.ค.65

25 น้ ามัน สธ 950 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 119/2565 31 ม.ค.65

26 น้ ามัน สธ 14,000 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 120/2565 31 ม.ค.65

27 น้ ามัน สป. 1,500 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 121/2565 31 ม.ค.65

28 น้ ามัน ช่าง 16,100 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 122/2565 31 ม.ค.659844 ร้านบ้านดิน 174/2561 21 ส.ค. 64

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

ตรวจถกูต้อง

 

  (นายน้ าใจ   เผือกเสน่ห)์

บจก.สุนทรีออยล์/1,500  บาท

ร้านบ้านดิน/2,650  บาท

บจก.สุนทรีออยล์ /3,000  บาท

บจก.สุนทรีออยล์ /8,000  บาท

บจก.สุนทรีออยล์ /1,700  บาท

บจก.สุนทรีออยล์ /16,100  บาท

  ปลัดเทศบาลต าบลมาบแค

บจก.สุนทรีออยล์ /1,800  บาท

บจก.สุนทรีออยล์/16,100  บาท

ร้านบ้านดิน/18,300  บาท

แบบ สขร. 1
                                                                                                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

                                                              เทศบาลต าบลมาบแค อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

บจก.สุนทรีออยล์/950  บาท

บจก.สุนทรีออยล์/14,000  บาท

บจก.สุนทรีออยล์ /1,100  บาท

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บจก.สุนทรีออยล์ /9,000  บาท



                                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลมาบแค  อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือก      เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ (ราคากลาง)          โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

29 ถุงยังชีพ 9,800 ตกลงราคา ตองอ่อน ราคากลางต่ า 141/2565 11 ม.ค.65

30 ซ่อมรถยนต์  9294 10,506.87 ตกลงราคา บจก.โตโยต้า ราคากลางต่ า 91/2565 14 ม.ค.65

31 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 7,900 ตกลงราคา วันทนีการช่าง ราคากลางต่ า 92/2565 17 ม.ค.65

32 ล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 1,500 ตกลงราคา วันทนีการช่าง ราคากลางต่ า 93/2565 17 ม.ค.65

33 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,320 ตกลงราคา เอ เจริญทรัพย์ ราคากลางต่ า 94/2565 21 ม.ค.65

34 ซ่อมรถบรรทุก 1,040.00 ตกลงราคา เอ เจริญทรัพย์ ราคากลางต่ า 95/2565 21 ม.ค.65

35 ซ่อมรถยนต์ 905 2,030 ตกลงราคา เอ เจริญทรัพย์ ราคากลางต่ า 96/2565 21 ม.ค.65

36 จ้างเหมารถแบคโฮ ขุดฝังท่อ ม.8 6,000 ตกลงราคา นายค าณวน  ฉุยฉาย ราคากลางต่ า 97/2565 21 ม.ค.65

37 จ้างเหมาประยาง 160.50 ตกลงราคา บจก.โกลเด็นไทร์ ราคากลางต่ า 98/2565 21 ม.ค.65

38 จ้างเหมาออกแบบแปลนโครงการก่อสร้าง 151,020 ตกลงราคา บจก.ก้าวอนันต์คอนสตรัชั่น ราคากลางต่ า 98/2565 24 ม.ค.65

39 จ้างเหมาซ่อมระบบหอถัง ม.1 113,000 ตกลงราคา เคที วอเตอร์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส ราคากลางต่ า 99/2565 24 ม.ค.65

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

ตรวจถกูต้อง

 

  (นายน้ าใจ   เผือกเสน่ห)์

วันทนีการช่าง/7,900  บาท

วันทนีการช่าง/1,500  บาท

เอ เจริญทรัพย/์5,320 บาท

เอ เจริญทรัพย/์1,040 บาท

เอ เจริญทรัพย/์905 บาท

นายค าณวน  ฉุยฉาย/6,000 บาท

บจก.โกลเด็นไทร์/160.50 บาท

บจก.ก้าวอนันต์คอนสตรัชั่น/151,020 บาท

เคที วอเตอร์ เซลล์แอนด์เซอร์วสิ/113,000 บาท

แบบ สขร. 1
                                                                                                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕65

                                                              เทศบาลต าบลมาบแค อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ตองอ่อน/9,800  บาท

บจก.โตโยต้า/10,506.87 บาท



  ปลัดเทศบาลต าบลมาบแค


