


ล ำดับ งำนท่ีจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิท่ีจะซือ้

จะจำ้ง
รำคำกลำง วิธซีือ้หรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลอืกและรำคำท่ี

ตกลงซือ้หรอืจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

หมำยเหตุ

1 ซื้อวัสดกุอ่สร้าง กองชา่ง 14,095      14,095      เฉพาะเจาะจง ร้านเกยีรตศิักดิ ์ฯ ร้านเกยีรตศิักดิ ์ฯ เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  21/2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.2 พ.ย. 2560

2 ซ้ืออาหารเสริม นม-ไข่ฯ ใหแ้ก่สตรีมีครรภ์           4,095           4,095 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณ. ฮอลก์ระโจม ร้าน ณ. ฮอลก์ระโจม เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  23/2560

ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลชัยวารี สะดวกในการจัดซื้อ ลว.3 พ.ย. 2560

เดือน พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๐

3 ซื้อวัสดสุ านกังาน กองคลงั        17,810 17,810      เฉพาะเจาะจง หจก.หาญพิทกัษฯ์ หจก.หาญพิทกัษฯ์ เปน็ร้านทีส่ะดวกในการจัดซื้อ  27/2561

และจัดสง่ ลว.8 พ.ย. 2560

4 ค่าใบเสร็จและแบบพมิพต่์างๆ 16,293      16,293      เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดนิแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดนิแดน เปน็ร้านทีส่ะดวกในการจัดซื้อ  28/2561

และจัดสง่ ลว.8 พ.ย. 2560

5 ซื้อวัสดกุอ่สร้าง เพือ่ซอ่มแซมถนนฯ 4,472        4,472        เฉพาะเจาะจง หจก.อุทยัคอนกรีต หจก.อุทยัคอนกรีต เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  30/2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.14 พ.ย. 2560

6 ซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ส านกัปลดัฯ         19,400         19,400 เฉพาะเจาะจง หจก.บิก๊ อ.ออโตเมชั่น หจก.บิก๊ อ.ออโตเมชั่น เปน็ร้านทีส่ะดวกในการจัดซื้อ 31/2561

และจัดสง่ ลว.14 พ.ย. 2560

7 ซื้อวัสดกุอ่สร้าง กองชา่ง           6,130           6,130 เฉพาะเจาะจง เมอืงโพธิ์ชัยวัสดุ เมอืงโพธิ์ชัยวัสดุ เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 32/2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.14 พ.ย. 2560

8 ซื้อวัสดสุ านกังาน กองคลงั 30,250      30,250      เฉพาะเจาะจง หจก.หาญพิทกัษฯ์ หจก.หาญพิทกัษฯ์ เปน็ร้านทีส่ะดวกในการจัดซื้อ 34/2561

และจัดสง่ ลว.15 พ.ย. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี

วันท่ี 6  เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2560



ล ำดับ งำนท่ีจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิท่ีจะซือ้

จะจำ้ง
รำคำกลำง วิธซีือ้หรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลอืกและรำคำท่ี

ตกลงซือ้หรอืจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

หมำยเหตุ

9 ซื้อวัสดงุานบา้นงานครัว ส านกัปลดั 8,600         8,600         เฉพาะเจาะจง หจก.หาญพิทกัษฯ์ หจก.หาญพิทกัษฯ์ เปน็ร้านทีส่ะดวกในการจัดซื้อ 41/2561

และจัดสง่ ลว.20 พ.ย. 2560

10 ซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ กองชา่ง 6,720        6,720        เฉพาะเจาะจง หจก.บิก๊ อ.ออโตเมชั่น หจก.บิก๊ อ.ออโตเมชั่น เปน็ร้านทีส่ะดวกในการจัดซื้อ 42/2561

และจัดสง่ ลว.20 พ.ย. 2560

11 ซื้อวัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ กองสาธาฯ           2,400 2,400         เฉพาะเจาะจง ร้านสุววทิย์การช่าง ร้านสุววทิย์การช่าง เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 45/2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.21 พ.ย. 2560

12 ซื้อวัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ เพือ่บ ารุงรักษารถดดูสิง่ปฏกิลู             900 900            เฉพาะเจาะจง ร้านธนากรณ์การยาง ร้านธนากรณ์การยาง เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  46/2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.21 พ.ย. 2560

13 ซื้อวัสดยุาน เพือ่ใชก้บัรถดดูสิง่ปฏกิลู              930              930 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากรณ์การยาง ร้านธนากรณ์การยาง เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  47/2561

ทะเบยีน 81-8286 สะดวกในการจัดซื้อ ลว. 21 พ.ย. 2560

 

14 จัดซื้อวัสดยุานพาหนะฯ กองสาธาฯ           4,390 4,390         เฉพาะเจาะจง ร้านธนากรณ์การยาง ร้านธนากรณ์การยาง เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  50/2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.24 พ.ย. 2560

15 ซื้อวัสดงุานบา้นงานครัว กองสาธาฯ 5,925         5,925         เฉพาะเจาะจง หจก.หาญพิทกัษฯ์ หจก.หาญพิทกัษฯ์ เปน็ร้านทีส่ะดวกในการจัดซื้อ  54/2561

และจัดสง่ ลว.27 พ.ย. 2560

16 จัดซื้อน้ ามนัเชื่อเพลงิ ประจ าเดอิน พ.ย. 60 100,000     100,000     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 3 /2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.1 พ.ย. 2560

วันท่ี  6  เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี



ล ำดับ งำนท่ีจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิท่ีจะซือ้

จะจำ้ง
รำคำกลำง วิธซีือ้หรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลอืกและรำคำท่ี

ตกลงซือ้หรอืจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

หมำยเหตุ

17 จา้งซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ (หอ้งนายก) 9,500         9,500         เฉพาะเจาะจง ร้านพี เอ แอร์คลู ร้านพี เอ แอร์คลู เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 23/2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.1 พ.ย. 2560

18 จา้งจัดสถานทีเ่พือ่บริการประชาชน 10,000       10,000       เฉพาะเจาะจง นางทศันย์ี ชูศรีเสริฐ นางทศันย์ี ชูศรีเสริฐ เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 24/2561

ประเพณีลอยกระทง สะดวกในการจัดจา้ง ลว.1 พ.ย. 2560

19 จา้งเหมาบริการนายอาทติย์ ชนดิกลุ(ทอ้งถิน่อ าเภอ) 88,000      88,000      เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ ชนิดกุล นายอาทิตย์ ชนิดกุล เปน็บคุคลในทอ้งถิน่ 25/2561

เดอืน พ.ย. 60 - ก.ย. 61 สะดวกในการจัดจา้ง ลว.1 พ.ย. 2560

20 จา้งเหมาจัดท าปา้นภาษตีา่งๆประจ าป ี2561 4,800         4,800         เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าล้านโฆษณา ร้านเก้าล้านโฆษณา เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 27/2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.17 พ.ย. 2560

21 จา้งซอ่มแซมเคร่ืองประบอากาศ กองชา่ง 5,810        5,810        เฉพาะเจาะจง บา้นบอ่แอร์ บา้นบอ่แอร์ เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 30/2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.20 พ.ย. 2560

22 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ส านักปลัด 1,100         1100 เฉพาะเจาะจง แหลมทองการยนต์ แหลมทองการยนต์ เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 34/2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.23 พ.ย. 2560

23 จา้งเหมาบริการซอ่มหอ้งน้ า ส านกังาน ทต.ชัยวารี 4,685         4685 เฉพาะเจาะจง นายพนมรัตน์  แดนประกรณ์ นายพนมรัตน์  แดนประกรณ์ เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 35/2561

ป ี2560 สะดวกในการจัดจา้ง ลว.27 พ.ย. 2560

24 จา้งซอ่มแซมประตหูอ้งส านกัปลดั 500            500 เฉพาะเจาะจง เกยีรตศิักดิอ์ลมูอเนยีม เกยีรตศิักดิอ์ลมูอเนยีม เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 36/2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.28 พ.ย. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี

วันท่ี  6  เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2560



ล ำดับ งำนท่ีจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิท่ีจะซือ้

จะจำ้ง
รำคำกลำง วิธซีือ้หรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลอืกและรำคำท่ี

ตกลงซือ้หรอืจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

หมำยเหตุ

25 จา้งซอ่มแซมวิทยุสือ่สาร กองสาธาฯ 1,200         1,200         เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษญาสือ่สาร ร้านกฤษญาสือ่สาร เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 37/2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.28 พ.ย. 2560

26 จา้งเหมาซอ่มแซมคอมพิวเตอร์ กองการศกึษา 3,700        3,700        เฉพาะเจาะจง หจก. บิก๊ อ.ออโตเมชั่น หจก. บิก๊ อ.ออโตเมชั่น เปน็ร้านทีส่ะดวกในการจัดจา้ง 39/2561

และจัดสง่ ลว.30 พ.ย. 2560

วันท่ี  6  เดอืน ธันวำคม พ.ศ. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนพฤศจกิำยน 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี


