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ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือจะจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

1 ซ้ือวัสดุฟนืและแกลบ เดือนมีนาคม 2560 8,000       8,000      ตกลงราคา นางทัศนีย์ ชูศรีเสริฐ นางทัศนีย์ ชูศรีเสริฐ เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 174/2560                   
สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.1 มี.ค.2560

2 ซ้ืออาหารเสริม นม-ไข่ฯ ให้แก่สตรีมีครรภ์ 6,478       6,478      ตกลงราคา ร้านสายทองรุ่งเรือง ร้านสายทองรุ่งเรือง เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 175/2560                   
ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลชัยวารี สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.1 มี.ค.2560
เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

3 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 13,000     13,000    ตกลงราคา ร้านพพิฒัน์การไฟฟา้ ร้านพพิฒัน์การไฟฟา้ เป็นร้านที่อ านวยความสะดวก 177/2560                  
จัดซ้ือพดัลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว ในการจัดส่ง  ลว.3 มี.ค.2560
เพื่อติดต้ังห้องประชุมสภาฯ และห้องคลัง

4 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน  (กองการศึกษา) 51,950     51,950    ตกลงราคา ร้านพพิฒัน์การไฟฟา้ ร้านพพิฒัน์การไฟฟา้ เป็นร้านที่อ านวยความสะดวก 178/2560                   
ในการจัดส่ง ลว.3 มี.ค.2560

5 ซ้ือเก้าอี้ผู้บริหาร 16,500     16,500    ตกลงราคา บ.ไทยเพิ่มพลูฟอร์นิเจอร์ บ.ไทยเพิ่มพลูฟอร์นิเจอร์ เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 180/2560                   
จ ากัด จ ากัด สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.7 มี.ค.2560

6 ซ้ือกระดาษบรู๊ฟ (ส านักปลัดฯ) 1,250       1,250      ตกลงราคา บ.บิ๊กออโต้ จ ากัด บ.บิ๊กออโต้ จ ากัด เป็นร้านที่อ านวยความสะดวก 181/2560                   
ในการจัดส่ง ลว.8 มี.ค.2560

7 ซ้ือเหล็กขนาด 1 x 1 นิ้ว (สีเขียว) 4,070       4,070      ตกลงราคา ร้านเมืองโพธิ์ชัยวัสดุ ร้านเมืองโพธิ์ชัยวัสดุ เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 183/2560                
สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.13 มี.ค.2560

8 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) 23,735     23,735    ตกลงราคา ร้านเมืองโพธิ์ชัยวัสดุ ร้านเมืองโพธิ์ชัยวัสดุ เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 189/2560                   
สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.15 มี.ค.2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2560
เทศบำลต ำบลชยัวำรี

วันที่ 3 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2560
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9 ซ้ือวัสดุไฟฟา้ (กองช่าง) 2,075       2,075      ตกลงราคา ร้านเมืองโพธิ์ชัยวัสดุ ร้านเมืองโพธิ์ชัยวัสดุ เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 190/2560                   
สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.15 มี.ค.2560

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน ตรายาง (ส านักปลัดฯ) 530          530         ตกลงราคา หจก. หาญพทิักษ ์ หจก. หาญพทิักษ์  เป็นร้านที่สะดวกในการจัดซ้ือ 192/2560                  
สรรพศาสตร์ สรรพศาสตร์  ลว.17 มี.ค.2560

11 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการสร้างสุขภาพ 2,270       2,270      ตกลงราคา ร้าน ณ.ฮอล์กระโจม ร้าน ณ.ฮอล์กระโจม เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 193/2560                   
 (ศูนย์พฒันาเด็กฯ) สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.20 มี.ค.2560

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 4,500       4,500      ตกลงราคา หจก. หาญพทิักษ ์ หจก. หาญพทิักษ์  เป็นร้านที่สะดวกในการจัดซ้ือ 195/2560                   
สรรพศาสตร์ สรรพศาสตร์ ลว.23 มี.ค.2560

13 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัดฯ) 4,770       4,770      ตกลงราคา หจก. หาญพทิักษ ์ หจก. หาญพทิักษ์  เป็นร้านที่สะดวกในการจัดซ้ือ 196/2560                   
สรรพศาสตร์ สรรพศาสตร์ ลว.23 มี.ค.2560

14 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) 29,000     29,000    ตกลงราคา หจก. หาญพทิักษ ์ หจก. หาญพทิักษ์  เป็นร้านที่สะดวกในการจัดซ้ือ 197/2560                   
สรรพศาสตร์ สรรพศาสตร์ ลว.23 มี.ค.2560

15 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000   100,000  ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 6/2560
เดือน มี.ค. 2560 โพธิ์ชัย จ ากัด โพธิ์ชัย จ ากัด สะดวกในการจัดจ้าง ลว.1 มี.ค.2560

16 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการ 5,400       5400 ตกลงราคา ร้านอรุณดี ร้านอรุณดี เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 199/2560
ฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพระยะส้ัน สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.27 มี.ค.2560
ให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ตกเกณฑ์ กลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส

17 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) 29,230     29,230    ตกลงราคา หจก. หาญพทิักษ ์ หจก. หาญพทิักษ์  เป็นร้านที่สะดวกในการจัดซ้ือ 201/2560
สรรพศาสตร์ สรรพศาสตร์ ลว.29 มี.ค.2560

วันที่ 3 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2560
เทศบำลต ำบลชยัวำรี
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18 ซ้ือวัสดุส านักงาน  ธง อปภร. 3,500       3,500      ตกลงราคา ร้านเก้าหน้าบริการ ร้านเก้าหน้าบริการ เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 202/2560
พร้อมเสา 2 เมตร สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.29 มี.ค.2560

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 3,250       3250 ตกลงราคา ร้านสายทองรุ่งเรือง ร้านสายทองรุ่งเรือง เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 203/2560
สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.29 มี.ค.2560

20 ซ้ือยา เวชภณัฑ์และวัสดุด้านการแพทย์ 24,850     24,850    ตกลงราคา  ห.จ.ก.ห้างขายยา  ห.จ.ก.ห้างขายยา เป็นร้านที่สะดวกในการจัดซ้ือ 204/2560
จากท้องถิ่น กองสาธารณสุขฯ วีระเภสัช วีระเภสัช ลว.29 มี.ค.2560

21 ซ้ือไส้เดือนดิน ตามโครงการพฒันาชุมชนน่าอยู่ 10,000     10,000    ตกลงราคา นายภาคินัย  กุดตะแสง นายภาคินัย  กุดตะแสง เป็นร้านที่สะดวกในการจัดซ้ือ 205/2560
อย่างยั่งยืน ลว.30 มี.ค.2560

22 จ้างเย็บผผ้าปูโต๊ะ ขนาด 60 x 150 ซม. 2,160       2,160      ตกลงราคา นางสาริกา  แสนศรี นางสาริกา  แสนศรี เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 150/2560                   
สะดวกในการจัดจ้าง ลว.3 มี.ค.2560

23 จ้างซ่อมแซมเบาะรถยนต์ ทะเบียน บ-4385 1,200       1,200      ตกลงราคา ร้านวิฑูรย์เฟอร์นิเจอร์ ร้านวิฑูรย์เฟอร์นิเจอร์ เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 151/2560                  
สะดวกในการจัดจ้าง ลว.3 มี.ค.2560

24 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ า 10 ล้อ ทะเบียน บ-4385 28,500     28,500    ตกลงราคา ร้านชุมพล มอเตอร์ ร้านชุมพล มอเตอร์ เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 155/2560
สะดวกในการจัดจ้าง ลว.9 มี.ค.2560

25 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 6,500       6,500      ตกลงราคา ร้านศิลป์ชัยแอร์ แอนด์ ร้านศิลป์ชัยแอร์ แอนด์ เป็นร้านที่สะดวกในการจัดจ้าง 157/2560
(กองการศึกษา) เคร่ืองเย็น เคร่ืองเย็น ลว.13 มี.ค.2560

26 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 18,650     18,650    ตกลงราคา ร้านศิลป์ชัยแอร์ แอนด์ ร้านศิลป์ชัยแอร์ แอนด์ เป็นร้านที่สะดวกในการจัดจ้าง 158/2560
(ส านักปลัดฯ) เคร่ืองเย็น เคร่ืองเย็น ลว.13 มี.ค.2560

27 จ้างเหมาจัดท าป้าย โครงการ big cleaning day 432          432         ตกลงราคา ร้านเก้าล้านโฆษณา ร้านเก้าล้านโฆษณา เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 159/2560
สะดวกในการจัดจ้าง ลว.13 มี.ค.2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2560
เทศบำลต ำบลชยัวำรี

วันที่ 3 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2560
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28 จ้างเหมาซักผ้าประดับ (ส านักปลัดฯ) 3,630       3,630      ตกลงราคา ร้านใบบุญ ร้านใบบุญ เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 160/2560
สะดวกในการจัดจ้าง ลว.14 มี.ค.2560

29 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ าเทศบาลต าบลชัยวารี 5,000       5,000      ตกลงราคา นายเพชร  สระเศษ นายเพชร  สระเศษ เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 162/2560
(ชั้น 2 ชาย/หญงิ) สะดวกในการจัดจ้าง ลว.17 มี.ค.2560

30 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1,400       1,400      ตกลงราคา นางอ าพร  แดนประเทือง นางอ าพร  แดนประเทือง เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 163/2560
โครงการเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็กฯ สะดวกในการจัดจ้าง ลว.23 มี.ค.2560

31 จ้างเหมาซ่อมเปล่ียน รถดูดส่ิงปฏกิูล 13,550     13,550    ตกลงราคา ร้านธนากรณ์การยาง ร้านธนากรณ์การยาง เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 164/2560
หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๒๘๖ สะดวกในการจัดจ้าง ลว.24 มี.ค.2560

32 จ้างเหมาประกอบเล้ียงอาหาร อาหารว่าง 10,400     10,400    ตกลงราคา นางทัสนีย์  ชูศรีเสริฐ นางทัสนีย์  ชูศรีเสริฐ เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 166/2560
และเคร่ืองด่ืม โครงการฝึกอบรมส่งเสริม สะดวกในการจัดจ้าง ลว.27 มี.ค.2560
และสนับสนุนอาชีพระยะส้ัน

33 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (แอร์) 1,150       1,150      ตกลงราคา บ้านบ่อแอร์ บ้านบ่อแอร์ เป็นร้านค้าใกล้ท้องถิ่น 167/2560
กองการศึกษา สะดวกในการจัดจ้าง ลว.27 มี.ค.2560

34 จ้างเหมาประกอบเล้ียงอาหาร อาหารว่าง 9,000       9,000      ตกลงราคา นาง มารศร ีวรรณพาหลุ นาง มารศร ีวรรณพาหลุ เป็นร้านค้าในท้องถิ่น 169/2560
และเคร่ืองด่ืม เพื่อรับรองผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม สะดวกในการจัดจ้าง ลว.27 มี.ค.2560
การปกครองท้องถิ่น คณะจังหวัด คณะอ าเภอ 
อปท.ทั้ง ๑๐ แห่ง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลชัยวารี

35 จ้างซ่อมเคาะพน่สี ขัดสี เคลือบสี เปล่ียนกันชนหน้า 35,000     35,000    ตกลงราคา หจก.พวงปัญญาการาจ หจก.พวงปัญญาการาจ เป็นร้านค้าใกล้ท้องถิ่น 170/2560
รถตู้ทะเบีย 40-0117 สะดวกในการจัดจ้าง ลว.29 มี.ค.2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2560
เทศบำลต ำบลชยัวำรี

วันที่ 3 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2560



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือจะจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

36 จ้างจัดท าถังขยะ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 22,500     22,500    ตกลงราคา นายนรชน  พิ์ชัยรัตน์ นายนรชน  พิ์ชัยรัตน์ เป็นร้านค้าใกล้ท้องถิ่น 171/2560
ของชุมชนในนการคิดแยกขยะที่ต้นทาง สะดวกในการจัดจ้าง ลว.29 มี.ค.2560

37 จ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. ทางทิศตะวันตก 148,000   148,000  ตกลงราคา  หจก. สนิยิง่กอ่สรา้ง  หจก. สนิยิง่กอ่สรา้ง เป็นร้านค้าในท้องถิ่น  9/2560
ประตูเข้าโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย จนถึงส่ีแยกโรงเรียน สะดวกในการจัดจ้าง ลว.31 มี.ค.2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2560
เทศบำลต ำบลชยัวำรี

วันที่ 3 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2560


