
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลชัยวารี 
เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑  

......................................................... 

  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้
ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ 
เดือน โดยให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ  วิธีจัดซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา และเหตุผลที่คัดเลือกผู้เสนอราคานั้นโดยสรุป เพ่ือเป็น
ดรรชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน     

  เพ่ือให้การด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย กองคลัง  งานพัสดุ  เทศบาลต าบลชัยวารี  ได้จัดท าสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
    
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่  www.chaivaree.go.th   
และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส านักงานเทศบาลต าบลชัยวารี  
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๔   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 

(นายรัศมี  สังวิเศษ) 
นายกเทศมนตรีต าบลชัยวารี 

 
 
 
 
 

 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิ

งบประมำณ

 วงเงนิท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด 50,000       13,600       เฉพาะเจาะจง หจก. บ๊ิก อ. ออโตเมช่ัน หจก. บ๊ิก อ. ออโตเมช่ัน เป็นร้านค้าท่ีสะดวกในการ  150/2561

จัดซ้ือและจัดส่ง ลว.2 เม.ย. 2561

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจสุขภำพ       100,000           5,400 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณดี ร้านอรุณดี เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  151/2561

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.3 เม.ย. 2561

3 ซ้ือ นม-ไข่ เดือน เม.ย. 2561 80,000       4,070        เฉพาะเจาะจง ร้าน ณ.ฮอล์กระโจม ร้าน ณ.ฮอล์กระโจม เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  152/2561

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.3 เม.ย. 2561

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองคลัง 50,000       3,965         เฉพาะเจาะจง หจก.หาญพิทักษ์สรรพ หจก.หาญพิทักษ์สรรพ เป็นร้านค้าท่ีสะดวกในการ  153/2561

ศาสตร์ ศาสตร์ จัดซ้ือและจัดส่ง ลว.9 เม.ย. 2561

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการเทศบาลสัญจรฯ 40,000       8,835        เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณดี ร้านอรุณดี เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  154/2561

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.19 เม.ย. 2561

6 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 150,000              2,720 เฉพาะเจาะจง บจก.เกียรติศักด์ิอลูมิเนียม บจก.เกียรติศักด์ิอลูมิเนียม เป็นร้านค้าท่ีสะดวกในการ  155/2561

จัดซ้ือ ลว.23 เม.ย. 2561

7 ซ้ือเมล็ดพันธ์พืช โครงการเทศบลสัญจรฯ 40,000               22,995 เฉพาะเจาะจง ร้ำนสินเจริญ ร้ำนสินเจริญ เป็นร้านค้าท่ีสะดวกในการ  156/2561

จัดซ้ือ ลว.23 เม.ย. 2561

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองสำธำฯ 15,000                 5,800 เฉพาะเจาะจง บจก.บ๊ิกออ อโตเมช่ัน บจก.บ๊ิกออ อโตเมช่ัน เป็นร้านค้าท่ีสะดวกในการ  157/2561

จัดซ้ือและจัดส่ง ลว.23 เม.ย. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2561

เทศบำลต ำบลชัยวำรี

วันท่ี 4  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิ

งบประมำณ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

หมำยเหตุ

9 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 100,000     64,800       เฉพาะเจาะจง นางทัศนีย์  ชูศรีเสริฐ นางทัศนีย์  ชูศรีเสริฐ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  106/2561

โครงการผู้สูงวัยใสใส่ใจสุขภาพ สะดวกในการจัดจ้าง ลว.3 เม.ย. 2561

10 จ้างเหมาจัดท าป้ายรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุ 333,000    1,848        เฉพาะเจาะจง ร้านป้านชนะพลโพธ์ิชัย ร้านป้านชนะพลโพธ์ิชัย เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  107/2561

ช่วงสงกรานต์ พร้ินต้ิง พร้ินต้ิง ในการจัดซ้ือและจัดส่ง ลว.3 เม.ย. 2561

11 จ้างเหมาจัดสถานท่ี โครงการผู้สูงวัยใสใส่ใจสุขภาพ 100,000     1,500         เฉพาะเจาะจง นางทัศนีย์  ชูศรีเสริฐ นางทัศนีย์  ชูศรีเสริฐ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  108/2561

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.4 เม.ย. 2561

12 จ้างเหมาจัดท าป้าย โครงการผู้สูงวัยใสใส่ใจสุขภาพ 100,000               1,980 เฉพาะเจาะจง ร้านป้านชนะพลโพธ์ิชัย ร้านป้านชนะพลโพธ์ิชัย เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  109/2561

พร้ินต้ิง พร้ินต้ิง สะดวกในการจัดจ้าง ลว.4 เม.ย. 2561

13 จ้างเหมาเครืองเสียง โครงการผู้สูงวัยใส 100,000     2,500         เฉพาะเจาะจง นางทัศนีย์  ชูศรีเสริฐ นางทัศนีย์  ชูศรีเสริฐ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  81/2561

ใส่ใจสุขภำพ สะดวกในการจัดจ้าง ลว.4 เม.ย. 2561

14 จ้างซ่อมรถมินิบัส สีส้ม 50,000       600            เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพล มอเตอร์ ร้านชุมพล มอเตอร์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  112 /2561

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.5 เม.ย. 2561

15 จ้างท าป้ายเทสบาลสัญจร ปี 61 40,000       2,090         เฉพาะเจาะจง ร้านป้านชนะพลโพธ์ิชัย ร้านป้านชนะพลโพธ์ิชัย เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  114/2561

พร้ินต้ิง พร้ินต้ิง สะดวกในการจัดจ้าง ลว.23 เม.ย. 2561

16 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลลาดสด 2,136,000 2,640         เฉพาะเจาะจง ร้านป้านชนะพลโพธ์ิชัย ร้านป้านชนะพลโพธ์ิชัย เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  115/2561

กองสำธำฯ พร้ินต้ิง พร้ินต้ิง สะดวกในการจัดจ้าง ลว.23 เม.ย. 2561

วันท่ี 4  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2561

เทศบำลต ำบลชัยวำรี



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิ

งบประมำณ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

หมำยเหตุ

17 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองคลัง 10,000       2,400         เฉพาะเจาะจง บจก.บ๊ิกออ อโตเมช่ัน บจก.บ๊ิกออ อโตเมช่ัน เป็นร้านค้าท่ีสะดวกในการ  117/2561

จัดจ้าง ลว.30 เม.ย. 2561

18 โครงการขยายถนนลูกรังจากฐานจุดบ้ังไฟไปทาง 99,000       99,000       เฉพาะเจาะจง หจก. สินย่ิงก่อสร้าง หจก. สินย่ิงก่อสร้าง เป็นร้านค้าท่ีสะดวกในการ  1/2561

ทิศตะวันตก ม.12 บริเวณบล็อกคันเวิร์ทไปทาง จัดจ้าง ลว.17 เม.ย. 2561

ทิศใต้

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างศาลาประชาคม 269,500     269,500     เฉพาะเจาะจง หจก. สินย่ิงก่อสร้าง หจก. สินย่ิงก่อสร้าง เป็นร้านค้าท่ีสะดวกในการ  2/2561

ม.17 ด้านทิศใต้ไปทางทิศตะวันออก จัดจ้าง ลว.17 เม.ย. 2561

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อเน่ืองจากบ้าน 251,600    251,600    เฉพาะเจาะจง หจก. สินย่ิงก่อสร้าง หจก. สินย่ิงก่อสร้าง เป็นร้านค้าท่ีสะดวกในการ  3/2561

นายชัยชนะ ชูศรีวาสน์ ไปทางทิศเหนือ จัดจ้าง ลว.17 เม.ย. 2561

สุดเขตเทศบาลฯ ม.14

21 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. รอบบึงชัยวำรี ม.2 203,900    203,900    เฉพาะเจาะจง ร้ำนเก้ำล้ำนโฆษณำ ร้ำนเก้ำล้ำนโฆษณำ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  4/2561

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.17 เม.ย. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2561

เทศบำลต ำบลชัยวำรี

วันท่ี 4  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561


