


ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงนิ

งบประมำณ

 วงเงนิท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 ซ้ือวัสดุฟืนและแกลบ  กองสาธาฯ 200,000     12,600       เฉพาะเจาะจง นางหนูกูล  บรรจมาตย์ นางหนูกูล  บรรจมาตย์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  83/2561

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.3 ม.ค. 2561

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง       150,000         47,690 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เจริญการไฟฟ้า ร้าน ช.เจริญการไฟฟ้า เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  85/2561

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.5 ม.ค. 2561

3 ซ้ือวัสดุยานฯ เพ่ือเปล่ียนอะไหล่รถมินิบัสสีส้ม 20,000       1,200         เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพลมอเตอร์ ร้านชุมพลมอเตอร์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  86/2561

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.8 ม.ค. 2561

4 ซ้ือถังขยะ กองสาธาฯ 100,000     83,460      เฉพาะเจาะจง บจก.สุวรรณภูมิ คลีนน่ิง บจก.สุวรรณภูมิ คลีนน่ิง เป็นร้านค้าท่ีสะดวกในการ  87/2561

เคมีคัล เคมีคัล จัดซ้ือและจัดส่ง ลว.8 ม.ค. 2561

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ 130,000    15,000       เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณดี ร้านอรุณดี เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  88/2561

ปี 2561 สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.9 ม.ค. 2561

6 ซ้ือวัสดุปฏิคม เพ่ือใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ 130,000              5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบุรีรัตน์ ร้านบุรีรัตน์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  90/2561

ปี 2561 สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.10 ม.ค. 2561

7 ซ้ือขนมส าหรับเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 130,000            43,325 เฉพาะเจาะจง ร้านบุรีรัตน์ ร้านบุรีรัตน์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  91/2561

ปี 2561 สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.10 ม.ค. 2561

8 ซ้ือวัสดุยานยนต์พาหนะและขนส่ง  ส านักปลัดฯ 50,000       650            เฉพาะเจาะจง ชุมพลมอเตอร์ ชุมพลมอเตอร์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  95/2561

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.12 ม.ค. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2561

เทศบำลต ำบลชัยวำรี

วันท่ี 8  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
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9 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัดฯ 250,000    1,880        เฉพาะเจาะจง ชุมพลมอเตอร์ ชุมพลมอเตอร์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  96/2561

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.12 ม.ค. 2561

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน  กองคลัง 50,000       3,170        เฉพาะเจาะจง หจก. หาญพิทักษ์ฯ หจก. หาญพิทักษ์ฯ เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  98/2561

ในการจัดซ้ือและจัดส่ง ลว.15 ม.ค. 2561

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธาฯ 15,000       7,800        เฉพาะเจาะจง บจก.บ๊ิกออ อโตเมช่ัน บจก.บ๊ิกออ อโตเมช่ัน เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  99/2561

ในการจัดซ้ือและจัดส่ง ลว.15 ม.ค. 2561

12 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ตีเส้นจราจรตลาดสดฯ         42,000          7,151 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองโพธ์ิชัย ร้านเมืองโพธ์ิชัย เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  101/2561

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.17 ม.ค. 2561

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง 30,000       3,720        เฉพาะเจาะจง บจก.บ๊ิกออ อโตเมช่ัน บจก.บ๊ิกออ อโตเมช่ัน เป็นร้านค้าท่ีสะดวก  105/2561

ในการจัดซ้ือและจัดส่ง ลว.22 ม.ค. 2561

14 จัดซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง ประจ าเดิอน ม.ค. 61 820,000    99,000       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 5 /2561

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว. 3 ม.ค. 2561

15 จัดซ้ือวัสสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  รถกระเช้าไฟฟ้า 150,000    4,240         เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพลมอเตอร์ ร้านชุมพลมอเตอร์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  106/2561

ทะเบียน ตค. 81 - 7539 สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.22 ม.ค. 2561

16 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า 50,000       1,600         เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพลมอเตอร์ ร้านชุมพลมอเตอร์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  107/2561

ทะเบียน ตค. 81 - 7539 สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.22 ม.ค. 2561

วันท่ี 8  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2561

เทศบำลต ำบลชัยวำรี
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17 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ า 50,000       22,600       เฉพาะเจาะจง ร้านไพบูลย์การยาง ร้านไพบูลย์การยาง เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  110/2561

ทะเบียน บ-2864 สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.25 ม.ค. 2561

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน กองช่าง 20,000       4,350        เฉพาะเจาะจง หจก. หาญพิทักษ์ฯ หจก. หาญพิทักษ์ฯ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  112/2561

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.29 ม.ค. 2561

19 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง เพ่ือใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ 130,000    2,500         เฉพาะเจาะจง นางทัศนีย์  ชูศรีเสริฐ นางทัศนีย์  ชูศรีเสริฐ เป็นบุคคลในท้องถ่ิน  60/2561

ปี 2561 สะดวกในการจัดจ้าง ลว. 8 ม.ค. 2561

20 จ้างเหมาจัดสถานท่ีวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 130,000    5,000         เฉพาะเจาะจง นางทัศนีย์  ชูศรีเสริฐ นางทัศนีย์  ชูศรีเสริฐ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน  62/2561

สะดวกในการจัดจ้าง ลว. 9 ม.ค. 2561

21 จ้างเหมหาประกอบอาหาร วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 130,000    16,000       เฉพาะเจาะจง นางส ารวย ด่านกลาง นางส ารวย ด่านกลาง เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 64 /2561

สะดวกในการจัดจ้าง ลว. 10 ม.ค. 2561

22 จ้างเหมาจัดท าป้ายวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 130,000    2,160         เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าล้านโฆษณา ร้านเก้าล้านโฆษณา เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 65 /2561

สะดวกในการจัดจ้าง ลว. 10 ม.ค. 2561

23 จ้างเหมาซักผ้าประดับ 333,000    1,080         เฉพาะเจาะจง ร้านใบบุญ ร้านใบบุญ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 71 /2561

สะดวกในการจัดจ้าง ลว. 18 ม.ค. 2561

24 จ้างเหมาท าป้ายบอกทางเข้า-ออก โครงการ 42,000       12,000       เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าล้านโฆษณา ร้านเก้าล้านโฆษณา เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 74 /2561

จัดระเบียบจราจรลานหน้าตลาดสด ทต.ชัยวารี สะดวกในการจัดจ้าง ลว. 23 ม.ค. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2561

เทศบำลต ำบลชัยวำรี

วันท่ี 8  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
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25 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า และรถดับเพลิง 50,000       3,900         เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพลมอเตอร์ ร้านชุมพลมอเตอร์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 76/2561

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.29 ม.ค. 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2561

เทศบำลต ำบลชัยวำรี

วันท่ี 8  เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561


