
                                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลมาบแค  อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือก      เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ (ราคากลาง)          โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 86-7075 3,400 ตกลงราคา อู่ช่างดี ราคากลางต่ า 100/2565 2 ก.พ.65

2 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 90-2248 8,750 ตกลงราคา อุ่ช่างเอ ราคากลางต่ า 101/2565 2 ก.พ.65

3 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา 23,957.34 ตกลงราคา ภวิล  ทัพชัย ราคากลางต่ า 102/2565 2 ก.พ.65

4 ท าตรายาง 2,710 ตกลงราคา อาร์ตบูโร ราคากลางต่ า 104/2565 10 ก.พ.65

5 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 9,800 ตกลงราคา ร้านบ้านดิน ราคากลางต่ า 105/2565 10 ก.พ.65

6 ซ่อมรถดับเพลิง 13,430 ตกลงราคา อู่ช่างเอ ราคากลางต่ า 106/2565 10 ก.พ.65

7 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 2,700 ตกลงราคา วันทนีการช่าง ราคากลางต่ า 108/2565 21 ก.พ.65

8 ซ่อมรถแทรกเตอร์ 1,872.01 ตกลงราคา บจก.คูโบต้า ราคากลางต่ า 110/2565 21 ก.พ.65

9 ซ่อมรถแบคโฮ 1,587 ตกลงราคา บจก.คูโบต้า ราคากลางต่ า 111/2565 21 ก.พ.65

10 วัสดุการเกษตร 6,900 ตกลงราคา ทวีผลค้าวัสดุ ราคากลางต่ า 126/2565 2 ก.พ.65

11 วัสดุก่อสร้าง 46,815 ตกลงราคา บจก.ส.ฟ้าใส ราคากลางต่ า 127/2565 2 ก.พ.65

12 วัสดุก่อสร้าง 38,388 ตกลงราคา ทวีผลค้าวัสดุ ราคากลางต่ า 128/2565 2 ก.พ.65

13 วัสดุยานพาหนะ 10,210 ตกลงราคา พรณรงค์  สันติภราภพ ราคากลางต่ า 136/2565 10 ก.พ.65

14 วัสดุคอมพิวเตอร์  หมึก 11,480 ตกลงราคา ร้านบ้านดิน ราคากลางต่ า 137/2565 10 ก.พ.65

15 วัสดุคอมพิวเตอร์  10,250 ตกลงราคา ร้านบ้านดิน ราคากลางต่ า 138/2565 10 ก.พ.65วัสดุคอมพิวเตอร์ . โชคพงศธรค้าวัสดุ 218/2563 31 ส.ค. 65

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

ตรวจถกูต้อง

 

  (นายน้ าใจ   เผือกเสน่ห)์

    นายน้ าใจ  เผือกเสน่ห์

แบบ สขร. 1

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

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ภวิล  ทัพชัย/23,957.34 บาท

อู่ช่างดี /3,400บาท

อุ่ช่างเอ /8,750บาท

ร้านบ้านดิน/9,800 บาท

บจก.คูโบต้า /1,587  บาท

อาร์ตบูโร/2,710 บาท

บจก.คูโบต้า /1,872.01  บาท

บจก.ส.ฟ้าใส /46,815  บาท

ทวีผลค้าวัสดุ /6,900  บาท

อู่ช่างเอ/13,430 บาท

วันทนีการช่าง /2,700  บาท

พรณรงค์  สันติภราภพ/10,210 บาท

  ปลัดเทศบาลต าบลมาบแค

ร้านบ้านดิน/10,250 บาท

ทวีผลค้าวัสดุ /38,388  บาท

ร้านบ้านดิน/11,480 บาท



                                                                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลมาบแค  อ าเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้ได้รับคัดเลือก      เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ (ราคากลาง)          โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

16 วัสดุการเกษตร 1,754.80 ตกลงราคา แต้ชุนหลี ราคากลางต่ า 139/2565 10 ก.พ.65

17 วัสดุการเกษตร 1,225.15 ตกลงราคา แต้ชุนหลี ราคากลางต่ า 140/2565 10 ก.พ.65

18 น้ ามนั คลัง 1,700 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 142/2565 15 ก.พ.65

19 น้ ามัน สป. 4,300 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 143/2565 15 ก.พ.65

20 น้ ามัน สป. 1,500 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 144/2565 15 ก.พ.65

21 น้ ามัน สธ 9,500 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 145/2565 15 ก.พ.65

22 น้ ามัน สธ 400 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 146/2565 15 ก.พ.65

23 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,600 ตกลงราคา ร้านบ้านดิน ราคากลางต่ า 147/2565 21 ก.พ.65

24 วัสดุไฟฟ้า 57,170 ตกลงราคา บจก.ส.ฟ้าใส ราคากลางต่ า 148/2565 21 ก.พ.65

25 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 7,670 ตกลงราคา ร้านท็อปสปอร์ต ราคากลางต่ า 149/2565 21 ก.พ.65

26 น้ ามัน ช่าง 10,700 ตกลงราคา บจก.สุนทรีออยล์ ราคากลางต่ า 150/2565 15 ก.พ.65

9844 ร้านบ้านดิน 174/2561 21 ส.ค. 64

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

ตรวจถกูต้อง

 

  (นายน้ าใจ   เผือกเสน่ห)์

บจก.สุนทรีออยล์ /1,500  บาท

บจก.สุนทรีออยล์ /4,300  บาท

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

  ปลัดเทศบาลต าบลมาบแค

บจก.ส.ฟ้าใส/57,170  บาท

บจก.สุนทรีออยล์ /400 บาท

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

                                                              เทศบาลต าบลมาบแค อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ร้านท็อปสปอร์ต/7,670  บาท

บจก.สุนทรีออยล์/10,700  บาท

ร้านบ้านดิน/5,600  บาท

แต้ชุนหลี/1,754.80 บาท

แต้ชุนหลี/1,225.15 บาท

บจก.สุนทรีออยล์ /1,700  บาท

บจก.สุนทรีออยล์ /9,500  บาท


