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1 จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ฯ           2,350 เฉพาะเจาะจง ไอทีคอมพิวเทค ไอทีคอมพิวเทค เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 169/2562

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.5 ส.ค. 2562

2 จัดซ้ือวัสดุไม้ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน         14,080 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ์ ไกรการ นายพิสิษฐ์ ไกรการ เป็นร้านค้าท่ีสะดวก 170/2562

เหตุวตภัย 29 ก.ค. 62 ในการจัดซ้ือ ลว.5 ส.ค. 2562

 

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 30,000       เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิก อ.ออโตเมช่ัน หจก.บ๊ิก อ.ออโตเมช่ัน เป็นร้านค้าท่ีสะดวก 172/2562

ในการจัดซ้ือและจัดส่ง ลว.7 ส.ค. 2562

4 จัดซ้ือวัสดุยานฯ รถอีแต๋น สาธาฯ            1,640 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากรณ์การยาง ร้านธนากรณ์การยาง เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 174/2562

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.9 ส.ค. 2562

5 จัดซ้ือวัสดุแลพอุปกรณ์ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน         93,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทเกียรติศักด์ิอลูมิเนียม บริษัทเกียรติศักด์ิอลูมิเนียม เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 176/2562

เหตุวตภัย 29 ก.ค. 62 คร้ังท่ี 1 สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.14 ส.ค. 2562

6 จัดซ้ือวัสดุยานฯรถตักหน้าขุดหลัง และเคร่ืองตัดเหล็ก           3,260 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากรณ์การยาง ร้านธนากรณ์การยาง เป็นร้านค้าท่ีสะดวก 177/2562

ในการจัดซ้ือและจัดส่ง ลว.15 ส.ค. 2562

7 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถตักหน้าขุดหลัง            1,400 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากรณ์การยาง ร้านธนากรณ์การยาง เป็นร้านค้าท่ีสะดวก 178/2562

ในการจัดซ้ือและจัดส่ง ลว.15 ส.ค. 2562

8 จัดซ้ือวัสดุเกษตร เพ่ือมุงหลังคาเรือนเพาะช า           1,885 เฉพาะเจาะจง บริษัทเกียรติศักด์ิอลูมิเนียม บริษัทเกียรติศักด์ิอลูมิเนียม เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 180/2562

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.16 ส.ค. 2562

9 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือซ่อมประตูเฉลิมพระเกียรต์ิ           7,285 เฉพาะเจาะจง บริษัทเกียรติศักด์ิอลูมิเนียม บริษัทเกียรติศักด์ิอลูมิเนียม เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 181/2562

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.16 ส.ค. 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562

เทศบำลต ำบลชัยวำรี

วันท่ี 5  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562
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10 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอา่นบัตรฯ            4,900 เฉพาะเจาะจง หจก.หาญพิทักษ์ฯ หจก.หาญพิทักษ์ฯ เป็นร้านค้าท่ีสะดวก 182/2562

ในการจัดซ้ือ ลว.16 ส.ค. 2562

11 จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะหน้าโฟเมกา จ านวน 20 ตัว 25,000       เฉพาะเจาะจง ร้านพิพัฒน์การไฟฟ้า ร้านพิพัฒน์การไฟฟ้า เป็นร้านค้าท่ีสะดวก 185/2562

ในการจัดซ้ือและจัดส่ง ลว.23 ส.ค. 2562

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์ชุดอนิเวอร์เตอร์(ป๊ัมน้ าแสงอาทิตย์) 35,000       เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เจริญการไฟฟ้า ร้าน ช.เจริญการไฟฟ้า เป็นร้านค้าท่ีสะดวก 188/2562

ในการจัดซ้ือและจัดส่ง ลว.26 ส.ค. 2562

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับฝึกอบรม โครงการ OTOS 700            เฉพาะเจาะจง ร้าน ณ ฮอล์ กระโจม ร้าน ณ ฮอล์ กระโจม เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 189/2562

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.27 ส.ค. 2562

14 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน 19,900       เฉพาะเจาะจง บริษัทเกียรติศักด์ิอลูมิเนียม บริษัทเกียรติศักด์ิอลูมิเนียม เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 189/2562

เหตุวตภัย 29 ก.ค. 62 คร้ังท่ี 2 สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.29 ส.ค. 2562

15 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน ส.ค. 62 100,000     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 15/2562

สะดวกในการจัดซ้ือ ลว.1 ส.ค. 2562

16 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก OTOS จ านวน 2 เดือนๆละ 12,600       เฉพาะเจาะจง นายสมคิด นายสมคิด เป็นบุคคลในท้องถ่ิน 183/2562

6,300 บาท สะดวกในการจัดจ้าง ลว.1 ส.ค. 2562

17 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ถุงยังชีพ 660            เฉพาะเจาะจง ร้านชนะพลโพธ์ิชัยพร้ินต้ิง ร้านชนะพลโพธ์ิชัยพร้ินต้ิง เป็นบุคคลในท้องถ่ิน 184/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.1 ส.ค. 2562

วันท่ี 5  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562
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18 จ้างเหมาถมดินพร้อมปรับเกรดฯ 42,292       เฉพาะเจาะจง นางไหล ไชยนามน นางไหล ไชยนามน เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 185/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.2 ส.ค. 2562

19 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เดือน ส.ค. 62           4,828 เฉพาะเจาะจง ร้านก าแพง ซีล็อกวาย ร้านก าแพง ซีล็อกวาย เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 186/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.2 ส.ค. 2562

20 จ้างเหมาซ่อมแวมรถจักยานยนต์ กข.45 2,040.00    เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองยานยนต์ ร้านแหลมทองยานยนต์ เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 187/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.8 ส.ค. 2562

21 จย้างเหมาท าป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ฯ 2,318.80   เฉพาะเจาะจง ร้านชนะพลโพธ์ิชัยพร้ินต้ิง ร้านชนะพลโพธ์ิชัยพร้ินต้ิง เป็นบุคคลในท้องถ่ิน 188/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.8 ส.ค. 2562

22 จ้างเหมาล้างอัดภาพ กิจยกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 336            เฉพาะเจาะจง ร้านโทนโฟโต้ ร้านโทนโฟโต้ เป็นบุคคลในท้องถ่ิน 191/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.14 ส.ค. 2562

23 จ้างเหมาซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรกระพราบ 31,000       เฉพาะเจาะจง ร้านอารยา เคมีกรุ๊ป ร้านอารยา เคมีกรุ๊ป เป็นบุคคลในท้องถ่ิน 194/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.16 ส.ค. 2562

24 จ้างซ่อมแวมโชฟาชุดรับแขก (403-53-0005) 3,000         เฉพาะเจาะจง ร้านสุระศักด์ิการช่าง ร้านสุระศักด์ิการช่าง เป็นบุคคลในท้องถ่ิน 195/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.16 ส.ค. 2562

25 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ(OTOS) 400            เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าล้านโฆษณา ร้านเก้าล้านโฆษณา เป็นบุคคลในท้องถ่ิน 196/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.27 ส.ค. 2562

26 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กองการศึกษา 2,650         เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านบ่อแอร ร้านบ้านบ่อแอร เป็นบุคคลในท้องถ่ิน 197/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.27 ส.ค. 2562

สรุปผลกำรด ำเนิน+63:84กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562
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27 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ สป. 4,900         เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านบ่อแอร ร้านบ้านบ่อแอร เป็นบุคคลในท้องถ่ิน 198/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.27 ส.ค. 2562

28 จ้างเหมาประกอบเล้ียงอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม            4,500 เฉพาะเจาะจง นางทัศนีย์ ชูศรีเสริฐ นางทัศนีย์ ชูศรีเสริฐ เป็นบุคคลในท้องถ่ิน 198.1/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.27 ส.ค. 2562

29 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ทต.ชัยวารี 4,129.00    เฉพาะเจาะจง ร้านชนะพลโพธ์ิชัยพร้ินต้ิง ร้านชนะพลโพธ์ิชัยพร้ินต้ิง เป็นบุคคลในท้องถ่ิน 199/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.29 ส.ค. 2562

30 จ้างเหมาซักผ้าประดับ สป. 800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านใบบุญ ร้านใบบุญ เป็นบุคคลในท้องถ่ิน 200/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.29 ส.ค. 2562

31 จ้างเหมาซ่อมแซมรถมินิบัส กองการศึกษา 4,570        เฉพาะเจาะจง ร้านธนากรณ์การยาง ร้านธนากรณ์การยาง เป็นบุคคลในท้องถ่ิน 201/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.30 ส.ค. 2562

31 จ้างเหมารถโดยสารปรับอาหาสไม่ประจ าทาง 13,000       เฉพาะเจาะจง นางบุษบากร สวัสด์ิพาณิชย์นางบุษบากร สวัสด์ิพาณิชย์เป็นบุคคลในท้องถ่ิน 202/2562

โครงการอบรมอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุฯ สะดวกในการจัดจ้าง ลว.30 ส.ค. 2562

32 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์พลาสวูด ทต.ชัยวารี 11,200       เฉพาะเจาะจง ร้านเก้าล้านโฆษณา ร้านเก้าล้านโฆษณา เป็นบุคคลในท้องถ่ิน 203/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.30 ส.ค. 2562

33 โครงการก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ม.12 205,000     เฉพาะเจาะจง ร้านช านาญก่อสร้าง ร้านช านาญก่อสร้าง เป็นบุคคลในท้องถ่ิน  9/2562

สะดวกในการจัดจ้าง ลว.5 ส.ค. 2562

34 โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. จากส่ีแยกบ้านนายอ านวย 399,000     เฉพาะเจาะจง หจก.สินย่ิงก่อสร้าง หจก.สินย่ิงก่อสร้าง เป็นบุคคลในท้องถ่ิน  10/2562

นาสิงห์ทองฯ ม.1 สะดวกในการจัดจ้าง ลว.19 ส.ค. 2562
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 วงเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หมำยเหตุ

35 โครงการก่อสร้างท่อราะยบายน้ าพร้อมฝาปิดจากส่ีแยกบ้าน 331,000     เฉพาะเจาะจง นายกิม ออ่นงามเอก นายกิม ออ่นงามเอก เป็นร้านค้าในท้องถ่ิน 11/2562

นายค ามี แสนโบราณ ไปทางทิศเหนือบ้านนายทองเย็น โคตรุโร สะดวกในการจัดจ้าง ลว.22 ส.ค. 2562

วันท่ี 5  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562

สรุปผลกำรด ำเนิน+63:84กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562

เทศบำลต ำบลชัยวำรี


