ประกาศ เทศบาลเมืองหนองสำโรง

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้โด้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญ้ตการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง

ประกอบมาตรา ๙(๘) บัญญ้ตให้หน่วยงานชองรัฐประกาศผลผู้ชนะทารจัดซื้อจัดจ้างหรือสูด้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลางและของ

หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐ นั้น
กองการศึกษา เทศบาลเมืองหนองสำโรง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือสูด้รับการ

คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายจันทบาล อายุวัฒน์)

นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

บันทึกช้อความ

™

ส่วนราชการ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองหนองสำโรง

ที่ อด ๖๒๕๐๕/๓๖๓

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ที่!ด้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง (ผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น)

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเสือก และสาระสำคัญชองสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP และตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙(๘) บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อ
จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดหนด นั้น
บัดนี้ งานพัสดุฯ กองการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือ ผู้!ด้รับ

การคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม
พ.ศ.๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ
(นางบัวหลวง คนสนิท)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้อำนวยกุ^า^^รศึพา

เรียน ปลัดเท^บาลเมืองหนองสำโรง
-ๆพ์นร-ดฺพร-,ฝ

(ลงชื่อ)'

(ลงชื่อ)
(นางสาวิตรี คะลืล้วน)

(นางจุรีภรณ์ ทองยศ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ระดับต้น
.เรียน 1รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง
ตส่ณรดหิจารณา/เหนกิวรดำเนินการท'นทะเรต

ว่าที่ร้อยตรี^^^---—

(ปรเมศ ศรีวัฒนทรัพย์)
รองปลัดเทศบาล ปฏิน้ติราชการแทน

เรียน นายฌพัศมนตรีเมือง,หซธร} สำโรง

(ลงชื่อ)
(นายนพดล ศรีโท)
รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

ปลัดเทศบาลเมืองหนองสำโรง

-๒-/คำสง...

-fe-

คำสั่ง นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

ร'-!

(นายจันทบาล อายุวัฒน์)
นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ท้Iด้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

เป็นหนังสือประจำโตรมาสที่ ๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ระบบการจัดจีอจัคจ้างภาครัฐ
Thai Government Procurement

เ^อนไนคนinประกาศ
*ประเภทประกาด

กระทรวง

Vป

1 ประกาดผล({ชนะภารวัดข้อวัดจางหวัอtjไล้วับการลัดเสอกรายไดรมาส
j <ตัวเสอกกระหราง>

V!

1

หนำขงาน

จังหวัด

*วิอึการจัดหา
ประเภทการจัดหา

ประเภทใดรงการ
เลขที่โครงการ

j<ตัว่เสอภจังหวัด> v|
1 แเหาะเจาะจง
j <ตัวเสอกประเภทการจัดหา>_____ vj

V|

{<ตัวเสอกประเภทโครงการ>

i

{65047197228

ที่อโครงการ

1

วันที่

I

จ์านวนเงนงบประมาณตังแล้

(

1

I

ถึงวันที่ j__

(

_____ 1

จน1

{

สกานะโล้รงการ 1 <ตัวเสอกลกานะโดรงการ> V 1

คนหา

ล้างตัวเสอก

พนายเพชุ : รายการที่ร ดอกจันสนดง หมายภิงด■๖งบันท้กข้อมูล
: ระนบจะนสดงข้อมูลประกาศบันจากวันบัจจุฟัน ปอนหลัง 1 เสอน หากล้องการดูย์อนหลังเก็น 1 เสอน ให้ระชุวันที่ที่ล้องการ
ะ (เสนใจลามารถชุประกาศราคากลาง (ราดาอ’'างสง)ใดยriาหนดฟอนไนประเภทประกาฬเข้น ‘’ประกาดราดากลาง,, หวัaดไล้ที่ประกาด!?(เKยวช้อง

ะ กรณีล้■องการข้อมูลประกาด■วัดฃ็อจัดจางเท'า (ตังแล้ น.ด. 2547 - มี.ด, 2553) ให้ทำหบังสอสงกรนบัญข้ภลาง

หน่ายงาน

ล่าลัน

อง

วันที่

งบประมาณ

สถานะ

ปร?กา*

โครงการ(นาท)

โครงการ

ประกาศ

JJ

ทเกยว
■
ข้อง

การจัดซ์อจัดจาง ระหว่างเล้อน น.ด.

1

เทดนาลเมีองหนองล้าโรง

2565 สงเสอน มี.ค, 2565 โดยวิอึเจหาะ
เจาะจง (เลนที่

18/04/2565

535,113.46

ระหว่างล้าเน็นการ

โครงการ ะ 65047197228)
ล้าตับที่ 1-1 จากที่งหมด 1 รายการ

ข้อนกตัน

1

ลัดไป

กย้งระบบการจั*ที่3จั«จัาง่คาดร'ฐนดะราคากลาง (กจร.) กรมย้ญษีกa•พ miนพร3ราม 6 น.ข■พด้ามเสนใน เย•พญาไห ทรงเทพ!ททนคร 10400 ไทร. 02-127-7000 ata 6704 4647

4956 6978 6979

FPRO9965

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองหนองสำโรง

ลำดับที่

เลขประจำดัวผู้เสียภาชี/

ซื้อผู้ประกอบการ

เลขประจำตัวประชาขน

๑

๓ ๔๑๙๙ ๐๐๔๗๙ ๒๘ ๔

รายการพัสดุที่

จานวนเงินรวม

จัดซื้อจัดจ้าง

ที่จัดซื้อชัดจ้าง

ร้านสุริยา โดย นายรัฐภูมิ ลูมพรักษ์ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

เอกสารอ้างอิง

เหตุผลสนับสใ{น

วันที่

เลขที่

๑๐๔,๖๐๐.๐๐

๙/๐๒/๒๕๖๕

ร.๔/ธ๕๖๕

๑

๘๔๐.๐๐

๒๑/๒/๒๕๖๕

๑๕/to ๕๖๕

๑

๔๑,๗๐๐.๐๐

๑๒/®/๒๕๒๖๕

NPfe๔00๑

๒

๑๖,๐๔๐.๐๐

๒๑/๓/๒๕๖๕

๒๒/๒๕๖๕

๑

เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๑

เทศบาลเมืองหนองสำโรง

๒'

๓ ๔๓๐๔ ๐๐๐๔๖ ๙๐ ๐

ร้านทรัพย์เจริญ

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องซักผ้า
เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองหนองสำโรง

๓

๐ ๑๔๑๙ ๙๐๐๔๖ ๐๘ ๒

ร้านนพรินทร์เจริญพาณิชย์

จัดซื้อวัสดุเพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงของการแพร่

ระบาดของโรคคิดเซื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐®๙ (โควิด-ต๙)

๔

๐ ๔๑๔๔ ๔๙๐๐๑ ๓๔ ๖

บริษัท ไอคิวโอเอ โซลูซ้น จำกัด

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

เพื่อใช้โนโรงเรียนอบุบาล
เทศบาลเมืองหนองสำโรง

๕

๐ ๔๑๔๔ ๔๙๐๐๑ ๓๔ ๖

บริษัท ไอคิวโอเอ โซลูชั่น จำกัด

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

๑๖,๐๔๐.๐๐

๒๑/๓/๒๕๖๕

๒๓/๒๕๖๕

๑

๑๖1๐๔๐.๐๐

๒®/๓/๒๕๖๕

๒๔/๒๕๖๕

๑

เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองหนองสำโรง

๖

๐ ๔๑๕๔ ๔๙๐๐๑ ๓๔ ๖

บริษัท ไอคิวโอเอ โซลูซ้น จำกัด

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เพื่อใช้โนโรงเรียนเทศบาล ๑
เทศบาลเมืองหนองสำโรง

๗

O

๔๑๕๕ ๓๘0๐0 ๗๔ ๑

บริษัท อุดรแดรี่ฟูดส์ จำกัด

ชัดซื้ออาหารเสริม (นม) รร.

๒๖๙,๘๑๓.๔๖

๒๒/๓A>๕๖๕

๒๑/๒๕๖๕

๑

๑,๐๐๐.๐0

๒๖/®/๒๕๖๕

๖๕“๔๕-๐๐๒®๑-

๑

ปรร;จำปีการศึกษา ๒๔๖๔

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔

(ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน๒๕๖๕

ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕)
๘

๐ ๔๑๕๕ ๖๓๐๐๐ ๓๓ ๔

บริษัท ชัยปีโตรน'ใดี จำกัด

ซัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

(๑-๑๕ ม.ค.๖๕)
๙

๐ ๔๑๕๕ ๖๓๐๐๐ ๓๓ ๔

บริษัท ซัยปิโตรนาดี จำกัด

ชัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๕๓๓๐๘๐๐"๐๐๐๗

๑,0๐๐.๐๐

๘/๒/๒๕๖๕

(๑๖-๓๑ ม.ค.๖๕)

๑0

๐ ๔๑๕๕ ๖๓๐๐๐ ๓๓ ๔

บริษัท ชัยปีโตรนาดี จำกัด

ชัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๐ ๔๑๕๕ ๖๓๐๐๐ ๓๓ ๔

บริษัท ซัยปีโตรนาดี จำกัด

ชัดชื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๑,๐๐๐.๐๐

๒๑/๒/๒๕๖๕

๐ ๔๑๕๕ ๖๓๐๐๐ ๓๓ ๔

บริษัท ซัยปิโตรนาดี จำกัด

ชัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๑^๐๐๐.๐๐

๗/๓/๒๕๖๕

๑ ๔๑๙๙ ๐๐๕๗๓ ๙๑ ๓

นางสาวอรคิริ ศรีสอาด

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติ

๑,๐๐๐.๐๐

๖๕-๔๕-๐๐๒®®-

๑

๒๑/๓/๒๕๖๕

๖๕-๔๕-๐๐๒®®-

๑

๕๓๓๐๘๐๐-๐๐๐๑๑

๕๔,๐๐๐.๐๐

หน้าที่ผู้ช่วยงานธุรการ ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเด็ก เทศบาลเมือง

หนองสำโรง

รวมทั้งสิน

๑

๕๓๓๐๘๐๐-๐๐๐๑๐

(๑-๑๕ มี.ค.๖๕)
๑๓

๖๕-๔๕-๐๐๒®®๕๓๓๐๘๐๐-๐๐๐๙

(๑๖-๒๘ ก.พ.๖๕)

๑๒

๑

๕๓๓๐๘๐๐-๐๐๐๘

(๑-๑๕ ก.พ.๖๕)
๑๑

๖๕"๔๕-๐๐๒®®-

๕๓๕,๑๑๓.๔๖

๓๑/๓/๒๕๖๕

๒๕/๒๕๖๕

๑

