


ล ำดับ งำนท่ีจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิท่ีจะซือ้

จะจำ้ง
รำคำกลำง วิธซีือ้หรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลอืกและรำคำท่ี

ตกลงซือ้หรอืจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

หมำยเหตุ

1 ซื้อหนงัสอืพิมพ์ไทยรัฐ 3,630         3,630         เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นศลิป ร้านบา้นศลิป เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  1/2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.2 ต.ค. 2560

2 ซ้ือนิตยาสารเทคโนโลยีชาวบา้น รายปกัษ์           4,830           4,830 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นศลิป ร้านบา้นศลิป เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  2/2560

และหนังสือพมิพเ์ดลินิวส์ สะดวกในการจัดซื้อ ลว.2 ต.ค. 2560

3 ซื้อน้้าดืม่ส้านกังาน เดอืนตลุาคม 60           1,599 1,599         เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษฎาน้้าดืม่ ร้านกฤษฎาน้้าดืม่ เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  3/2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.2 ต.ค. 2560

4 ซ้ืออาหารเสริม นม-ไข่ฯ ใหแ้ก่สตรีมีครรภ์ 1,800         1,800         เฉพาะเจาะจง ร้าน ณ. ฮอลก์ระโจม ร้าน ณ. ฮอลก์ระโจม เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 5/2561

ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลชัยวารี สะดวกในการจัดซื้อ ลว.4 ต.ค. 2560

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

5 ซื้อวัสดนุ้้ามนัไฮดรอลดิด ขนาด 18 L 2,600         2,600         เฉพาะเจาะจง ร้านธนากรณ์ การยาง ร้านธนากรณ์ การยาง เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  7/2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.16 ต.ค. 2560

6 ซื้อวัสดฟุืนและแกลบ กองสาธาฯ         12,600         12,600 เฉพาะเจาะจง นางหนูกุล บรรจมาตย์ นางหนูกุล บรรจมาตย์ เปน็ร้านทีส่ะดวกในการจัดซื้อ 10/2561

ลว.20 ต.ค. 2560

7 ซื้อผ้าประดบั ขาว ด้า เพือ่ใชใ้นงานพิธถีวาย           5,250           5,250 เฉพาะเจาะจง หจก.สริิมาคา้ผ้า หจก.สริิมาคา้ผ้า เปน็ร้านทีส่ะดวกในการจัดซื้อ 11/2561

พระเพลงิพระบรมศพฯ ลว.20 ต.ค. 2560

8 ซื้อเกา้อี้พลาสตกิและโตะ๊เอนกประสงคเ์พือ่ใชใ้น 30,250      30,250      เฉพาะเจาะจง ร้านพิพัฒนก์ารไฟฟ้า ร้านพิพัฒนก์ารไฟฟ้า เปน็ร้านทีส่ะดวกในการจัดซื้อ 12/2561

งานพิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพฯ ลว.20 ต.ค. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนตุลำคม 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี

วันท่ี 9  เดอืน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2560



ล ำดับ งำนท่ีจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิท่ีจะซือ้

จะจำ้ง
รำคำกลำง วิธซีือ้หรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลอืกและรำคำท่ี

ตกลงซือ้หรอืจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

หมำยเหตุ

9 ซื้อสอีะครีลคิ เพือ่ใชใ้นงานพิธถีวาย 2,400         2,400         เฉพาะเจาะจง ร้านอุทยัเจริญรุ่งเรืองกจิ ร้านอุทยัเจริญรุ่งเรืองกจิ เปน็ร้านทีส่ะดวกในการจัดซื้อ 13/2561

พระเพลงิพระบรมศพฯ ลว.20 ต.ค. 2560

10 ซื้อพานรัตนโกสนิทร์ เพือ่ใชใ้นงานพิธถีวาย 2,000         2,000         เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณดี ร้านอรุณดี เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 14/2561

พระเพลงิพระบรมศพฯ สะดวกในการจัดซื้อ ลว.20 ต.ค. 2560

11 ซื้อหลอดไฟ LED LAMPTAN         27,000 27,000      เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เจริญการไฟฟา้ ร้าน ช.เจริญการไฟฟา้ เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 17/2561

สะดวกในการจัดซื้อ ลว.24 ต.ค. 2560

12 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน       461,305 461,305    เฉพาะเจาะจง โรงนมมหาวทิยาลัยขอนแก่น โรงนมมหาวทิยาลัยขอนแก่น เปน็ร้านทีส่ะดวกในการจัดซื้อ  1/2561

ประจ้าภาคเรียนที ่2/2560 ลว.30 ต.ค. 2560

13 ซื้อน้้ามนัเชื้อเพลงิประจ้าเดอืนตลุาคม 60       100,000       100,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรอ.โพธิ์ชัย สหกรณ์การเกษตรอ.โพธิ์ชัย เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่  2/2561

สะดวกในการจัดซื้อ  ต.ค. 2560

 

14 จา้งเหมาเอกสารพร้อมเขา้เลม่ เดอืน ต.ค. 60          4,776 4,776        เฉพาะเจาะจง ร้านก้าแพงซลีอ็กวาย ร้านก้าแพงซลีอ็กวาย เปน็ร้านในทอ้งถิน่  5/2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.6 ต.ค. 2560

15 จา้งซอ่มบ้ารุงรถยนต ์ทะเบยีน กค.2395 รอ. 19,566       19,566       เฉพาะเจาะจง บ.วีอาร์พี ออโต ้กรุ๊ป บ.วีอาร์พี ออโต ้กรุ๊ป เปน็ร้านทีส่ะดวกในการจัดจา้ง  6/2561

ลว.9 ต.ค. 2560

16 จา้งเหมาประกอบอาหารเลี้ยงรับรองคณะธนารักษร้์อยเอ็ด 2,550         2,550         เฉพาะเจาะจง นายชูคะ ชูศรีทอง นายชูคะ ชูศรีทอง เปน็ร้านในทอ้งถิน่ 8 /2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.12 ต.ค. 2560

วันท่ี  9  เดอืน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนตุลำคม 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี



ล ำดับ งำนท่ีจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิท่ีจะซือ้

จะจำ้ง
รำคำกลำง วิธซีือ้หรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลอืกและรำคำท่ี

ตกลงซือ้หรอืจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

หมำยเหตุ

17 จา้งเย็บผ้าปโุตะ๊กลม (โรงเรียนผู้สงูอายุ) 600            600            เฉพาะเจาะจง นางสาลกิา แสนศรี นางสาลกิา แสนศรี เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 9/2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.16 ต.ค. 2560

18 จา้งซอ่มเปลีย่นอะไหร่รถมนิบิสั (สสีม้)003540001 4,200         4,200         เฉพาะเจาะจง ร้านชุมพล มอเตอร์ ร้านชุมพล มอเตอร์ เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 10/2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.16 ต.ค. 2560

19 จา้งซอ่มเคร่ืองเสยีงหอ้งประชุม 461480006 1,350        1,350        เฉพาะเจาะจง วชิระอิเล๊กทรอนิกส์ วชิระอิเล๊กทรอนิกส์ เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 11/2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.16 ต.ค. 2560

20 จา้งเหมาประกอบอาหารเลี้ยงรับรอง 2,860         2,860         เฉพาะเจาะจง นายชูคะ ชูศรีทอง นายชูคะ ชูศรีทอง เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 11.1/2561

คณะจากกรมธนารักษ์ สะดวกในการจัดจา้ง ลว.18 ต.ค. 2560

21 จา้งเหมาย้ายและตดิตัง้เคร่ืองกรองน้้าฯ 25,000       25,000       เฉพาะเจาะจง ร้านบญัชาเอ็นจิเนียร่ิง ร้านบญัชาเอ็นจิเนียร่ิง เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 12/2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.19 ต.ค. 2560

22 จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์เพือ่ใช้ใน 1,950         1950 เฉพาะเจาะจง ร้านชนะพลโพธิ์ชัยปร้ินต้ิง ร้านชนะพลโพธิ์ชัยปร้ินต้ิง เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 13/2561

งานพิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพฯ สะดวกในการจัดจา้ง ลว.20 ต.ค. 2560

23 จา้งเหมาจัดท้าพวงมาลา ใชใ้นงานวันปยิะมหาราช 1,200         1200 เฉพาะเจาะจง นายวฒัยานนท์ พฒันประเสริฐ นายวฒัยานนท์ พฒันประเสริฐ เปน็ร้านทีส่ะดวกในการจัดจา้ง 14/2561

ป ี2560 ลว.20 ต.ค. 2560

24 จา้งเหมาบริการเตน็ท ์สขีาว เพือ่ใชใ้น 7,200        7200 เฉพาะเจาะจง นายมลินิทร์ วงศษ์า นายมลินิทร์ วงศษ์า เปน็ร้านทีส่ะดวกในการจัดจา้ง 16/2561

งานพิธถีวายพระเพลงิพระบรมศพฯ ลว.24 ต.ค. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนตุลำคม 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี

วันท่ี  9  เดอืน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2560



ล ำดับ งำนท่ีจดัซือ้หรอืจดัจำ้ง
 วงเงนิท่ีจะซือ้

จะจำ้ง
รำคำกลำง วิธซีือ้หรอืจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลอืกและรำคำท่ี

ตกลงซือ้หรอืจำ้ง
เหตุผลท่ีคัดเลอืกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสญัญำ

หรอืขอ้ตกลงในกำรซือ้

หรอืจำ้ง

หมำยเหตุ

25 จา้งเหมาซอ่มแซมรถขยะเปดิขา้งเททา้ย 3,580        3,580        เฉพาะเจาะจง ร้านธนากรณ์การยาง ร้านธนากรณ์การยาง เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 17/2561

 ทะเบยีน 812487 สะดวกในการจัดจา้ง ลว.24 ต.ค. 2560

26 จา้งเหมาท้าไว้ทบ์อร์ด โครงการโรงเรียนผู้สงูอายุ 2,500         2,500         เฉพาะเจาะจง เกยีรตศิักดิอ์ลมูอเนยีม เกยีรตศิักดิอ์ลมูอเนยีม เปน็ร้านคา้ในทอ้งถิน่ 21/2561

สะดวกในการจัดจา้ง ลว.31 ต.ค. 2560

วันท่ี  9  เดอืน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซือ้จดัจำ้งในรอบเดอืนตุลำคม 2560

เทศบำลต ำบลชยัวำรี


