


ล ำดับ งำนท่ีจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิท่ีจะซือ้

จะจำ้ง
รำคำกลำง วิธซีือ้หรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลอืกและรำคำท่ี

ตกลงซือ้หรอืจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

หมำยเหตุ

1 ซ้ืออาหารเสริม นม-ไข่ฯ ใหแ้ก่สตรีมีครรภ์ 4,954         4,954         เฉพาะเจาะจง ร้าน ณ. ฮอลก์ระโจม ร้าน ณ. ฮอลก์ระโจม เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  57/2561

ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลชัยวารี สะดวกในการจัดซื้อ ลว.1 ธ.ค. 2560

เดือน ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐

2 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  สป.           3,970           3,970 เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณดี ร้านอรุณดี เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  58/2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.1 ธ.ค. 2560

3 ซื้อเคร่ืองไทยทานพิธที าบญุตกับาตรฯ           3,000 3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณดี ร้านอรุณดี เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  58/2561

วันที ่5 ธ.๕. 60 สะดวกในการจัดซื้อ ลว.4 ธ.ค. 2560

4 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง กองช่าง 3,805        3,805        เฉพาะเจาะจง เกยีรตศิักดิอ์ลมูอเนยีม เกยีรตศิักดิอ์ลมูอเนยีม เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  58/2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.4 ธ.ค. 2560

5 ซื้อวัสดเุพือ่ซอ่มแซมรถขยะแบบเปดิขา้งเททา้ย 65,470      65,470      เฉพาะเจาะจง เกยีรตศิักดิอ์ลมูอเนยีม เกยีรตศิักดิอ์ลมูอเนยีม เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  63/2561

ทะเบยีน 81-2487 สะดวกในการจัดซื้อ ลว.4 ธ.ค. 2560

6 ซื้อวัสดยุานพาหนะฯรถยนตบ์รรทกุน้ า  บ-4385        14,700        14,700 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากรณ์การยาง ร้านธนากรณ์การยาง เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  65/2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.14 ธ.ค. 2560

7 ซื้อวัสด ุเพือ่ใชใ้นโครงการจัดระเบยีบจราจร          7,880          7,880 เฉพาะเจาะจง ร้านเมอืงโพธิ์ชัย ร้านเมอืงโพธิ์ชัย เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  68/2561

ลานหนา้ตลาดสดเทศบาลต าบลชัยวารี สะดวกในการจัดซื้อ ลว.20 ธ.ค. 2560

8 ซื้อวัสดกุารเกษตร กองชา่ง 6,000         6,000         เฉพาะเจาะจง ร้านทพิย์เจริญการเกษตร ร้านทพิย์เจริญการเกษตร เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  73/2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.26 ธ.ค. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนธันวำคม 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี

วันท่ี 8  เดอืน มกรำคม พ.ศ. 2561



ล ำดับ งำนท่ีจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิท่ีจะซือ้

จะจำ้ง
รำคำกลำง วิธซีือ้หรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลอืกและรำคำท่ี

ตกลงซือ้หรอืจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

หมำยเหตุ

9 ซื้อเคร่ืองไทยทาน โครงการฯเนือ่งในวันขึ้นปใีหม่ 5,000         5,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณดี ร้านอรุณดี เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  75/2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.27 ธ.ค. 2560

10 ซื้อวัสดพุือ่จัดท าซุม้ปใีหม ่2561 5,185        5,185        เฉพาะเจาะจง เกยีรตศิักดิอ์ลมูอเนยีม เกยีรตศิักดิอ์ลมูอเนยีม เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  76/2561

บริเวณประตทูางเขา้ สะดวกในการจัดซื้อ ลว.27 ธ.ค. 2560

11 ซื้อวัสดพุือ่จัดท าซุม้ปใีหม ่2561           3,150 3,150        เฉพาะเจาะจง เกยีรตศิักดิอ์ลมูอเนยีม เกยีรตศิักดิอ์ลมูอเนยีม เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  77/2561

บริเวณตลาดสดเทศบาลต าบลชัยวารี สะดวกในการจัดซื้อ ลว.27 ธ.ค. 2560

12 ซื้อถงัขยะ กองสาธาฯ         83,460         83,460 เฉพาะเจาะจง บจก.สุวรรณภมูิ คลีนนิ่ เคมีคัล บจก.สุวรรณภมูิ คลีนนิ่ เคมีคัล เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  78/2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.28 ธ.ค. 2560

13 ซ้ืออาหารเสริม นม-ไข่ฯ ใหแ้ก่สตรีมีครรภ์ 4,012         4,012         เฉพาะเจาะจง ร้าน ณ. ฮอลก์ระโจม ร้าน ณ. ฮอลก์ระโจม เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  80/2561

ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลชัยวารี สะดวกในการจัดซื้อ ลว.29 ธ.ค. 2560

เดือน ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐

14 จัดซื้อน้ ามนัเชื่อเพลงิ ประจ าเดอิน ธ.ค. 60 100,000     100,000     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 4 /2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.1 ธ.ค. 2560

15 จ้างเหมาท าปา้ยตามโครงการจัดพธิที าบญุ 1,620         1,620         เฉพาะเจาะจง ร้านเกา้ลา้นโฆษณา ร้านเกา้ลา้นโฆษณา เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 41 /2561

ตักบาตรถวายเปน็พระราชกุศล ร.9 สะดวกในการจัดจา้ง ลว.1 ธ.ค. 2560

16 จา้งเหมาเคร่ืองเสยีง ตามโครงการจัดพิธที าบญุ 9,000         9,000         เฉพาะเจาะจง นางทศันย์ี  ชูศรีเสริฐ นางทศันย์ี  ชูศรีเสริฐ เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 42 /2561

ตักบาตรถวายเปน็พระราชกุศล ร.9 สะดวกในการจัดจา้ง ลว.4 ธ.ค. 2560

วันท่ี 8  เดอืน มกรำคม พ.ศ. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนธันวำคม 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี



ล ำดับ งำนท่ีจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิท่ีจะซือ้

จะจำ้ง
รำคำกลำง วิธซีือ้หรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลอืกและรำคำท่ี

ตกลงซือ้หรอืจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

หมำยเหตุ

17 จา้งเหมาถา่ยเอกสารเขา้เลม่ เดอืน ธ.ค. 60 2,060         2,060         เฉพาะเจาะจง ร้านก าแพง ซลีอ็กวาย ร้านก าแพง ซลีอ็กวาย เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 43 /2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.4 ธ.ค. 2560

18 จา้งเหมาซอ่มแซมรถขยะอแีตน๋ดัม้ กองสาธาฯ 1,350        1,350        เฉพาะเจาะจง ร้านอึ่งการชา่ง ร้านอึ่งการชา่ง เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 45 /2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.8 ธ.ค. 2560

19 จา้งเหมาลา้งอัดภาพกจิกรรมวันที ่5 ธ.ค. 60 284           284           เฉพาะเจาะจง ร้านโทนโฟโต้ ร้านโทนโฟโต้ เปน็บคุคลในทอ้งถิน่ 49 /2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.13 ธ.ค. 2560

20 จา้งซอ่มแซมบรรทกุน้ าสบิลอ้ บ-4785 ร้อยเอ็ด 1,660         1,660         เฉพาะเจาะจง ร้านธนากรณ์การยาง ร้านธนากรณ์การยาง เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 51 /2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.14 ธ.ค. 2560

21 จา้งเหมาจัดท าปา้ยประชาสมัพันธ์ 6,563         6,563         เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าล้านโฆษณา ร้านเก้าล้านโฆษณา เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 53 /2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.15 ธ.ค. 2560

22 จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการฯเนื่องในวนันขึ้นปใีหม่ 6,500         6500 เฉพาะเจาะจง นางทัศนีย์  ชูศรีเสริฐ นางทัศนีย์  ชูศรีเสริฐ เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 55 /2561

พ.ศ. 2561 สะดวกในการจัดจา้ง ลว.28 ธ.ค. 2560

23 จา้งเหมาบริการนางล าช ีสดีาชาต ิปฏบิตังิานทอ้งที่ 70,200      70,200      เฉพาะเจาะจง นางล าชี สีดาชาติ นางล าชี สีดาชาติ เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 56 /2561

และภาษ ีกองคลงั จ านวน 9 เดอืนๆละ7,800 บาท สะดวกในการจัดจา้ง ลว.29 ธ.ค. 2560

24 จา้งเหมาเคร่ืองเสยีงโครงการจัดงานสวดมนตข์า้มปฯี 2,500         2500 เฉพาะเจาะจง นายสถติย์ สงัฆคาม นายสถติย์ สงัฆคาม เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 57 /2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.29 ธ.ค. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนธันวำคม 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี

วันท่ี 8  เดอืน มกรำคม พ.ศ. 2561


