
ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง    หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 ค่าซ้ือตน้ดาวเรือง 55,000 ตกลงซ้ือ นางสาวสายชล  ชูประพนัธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/805

 - งานรัฐพิธี ลว. 9/10/60

2 ค่าซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 12,000 ตกลงจา้ง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 82302/804

ลว. 9/10/60

3 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 15,836 ตกลงซ้ือ บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1-61

ลว. 2/10/60

4 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 20,762 ตกลงซ้ือ บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1/61

ลว. 2/10/60

5 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 6,348 ตกลงซ้ือ บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1/61

ลว. 2/10/60

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                     ต  าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                            วนัท่ี       พฤศจิกายน    2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    ตุลาคม  2560

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31   เดอืน    ตุลาคม   พ.ศ.  2560



ราคาที่ วงเงนิต ่าหรือสูง

พิจารณา กว่าราคากลาง

คัดเลือก (-ต ่า ) ( + สูง)

1 จดัซ้ือโดยวิธีตกลงราคา 5 109,946.00 109,946.00

2 จดัจา้งโดยวิธีตกลงราคา

3 จดัซ้ือโดยวิธีสอบราคา

4 จดัจา้งโดยวิธีสอบราคา

5 จดัจา้งโดยวิธีประกวดราคา

6 จดัจา้งโดยวิธีพิเศษ

7 จดัซ้ือ/จดัจา้งโดยวิธีอิเล็กทอรนิกส์

รวม 5 109,946.00 0.00 109,946.00 0.00

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน    ตุลาคม   2560

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี    2       เดือน    พฤศจิกายน   2560  โดยอินเทอร์เน็ต  www.chandee.city.go.th

   ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  ตามแบบ (สขร.1) เผยแพร่  เพราะ..................

(ลงช่ือ).......................................ผูล้งนาม

           (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

หมายเหตุ

ต าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งของเทศบาลต าบลจนัดี

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2560

ล าดับที่ วธีิการจัดซือ้ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง    หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 ค่าซ้ือตน้ดาวเรือง 55,000 ตกลงซ้ือ นางสาวสายชล  ชูประพนัธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/805

 - งานรัฐพิธี ลว. 9/10/60

2 ค่าซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 12,000 ตกลงจา้ง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 82302/804

ลว. 9/10/60

3 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 15,836 ตกลงซ้ือ บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1-61

ลว. 2/10/60

4 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 20,762 ตกลงซ้ือ บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1/61

ลว. 2/10/60

5 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 6,348 ตกลงซ้ือ บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1/61

ลว. 2/10/60

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                ต  าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                     วนัท่ี       พฤศจิกายน    2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    ตุลาคม  2560

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31   เดอืน    ตุลาคม   พ.ศ.  2560



ราคาที่ วงเงนิต ่าหรือสูง

พิจารณา กว่าราคากลาง

คัดเลือก (-ต ่า ) ( + สูง)

1 จดัซ้ือโดยวิธีตกลงราคา 5 109,946.00 109,946.00

2 จดัจา้งโดยวิธีตกลงราคา

3 จดัซ้ือโดยวิธีสอบราคา

4 จดัจา้งโดยวิธีสอบราคา

5 จดัจา้งโดยวิธีประกวดราคา

6 จดัจา้งโดยวิธีพิเศษ

7 จดัซ้ือ/จดัจา้งโดยวิธีอิเล็กทอรนิกส์

รวม 5 109,946.00 0.00 109,946.00 0.00

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน    ตุลาคม   2560

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี    2       เดือน    พฤศจิกายน   2560  โดยอินเทอร์เน็ต  www.chandee.city.go.th

   ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  ตามแบบ (สขร.1) เผยแพร่  เพราะ..................

(ลงช่ือ).......................................ผูล้งนาม

           (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

ต าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งของเทศบาลต าบลจนัดี

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2560

ล าดับที่ วธีิการจัดซือ้ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง หมายเหตุ



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง    หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 ค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง (หินผ)ุ 6,000 ซ้ือวิธีแฉพาะเจาะจง นายบนัฑิต   เปรมกสิน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี  นศ 52302/847

ลว. 27 /10/60

2 ค่าจา้งเหมาเก็บขนมูลฝอยในเขต 48,650 จา้งวิธีแฉพาะเจาะจง นายบุญศรี  สามารถ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1/2651

เทศบาล (1 - 15 ต.ค.60) ลว. 2/10/60

3 ค่าซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 12,900 ซ้ือวิธีแฉพาะเจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ นศ 52302/813

(เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก) ลว. 18/10/60

4 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 24,869 ซ้ือวิธีแฉพาะเจาะจง บ.น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 01/61

ลว.2/10/60

5 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 25,160 ซ้ือวิธีแฉพาะเจาะจง บ.น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 01/61

ลว. 2/10/60

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                            วนัท่ี          ธนัวาคม    2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    พฤศจิกายน  2560

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30  เดอืน    พฤศจิกายน   พ.ศ.  2560



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

6 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 5,041 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 01/61

ลว. 2/10/60

7 ค่าซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 6,990 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ไทยพฒันา 2004 ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/871

ลว. 2/11/60

8 ค่าซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยะ 19,900 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. โตะ๊กงัแอร์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/837

 - ตูล้  าโพง ลว. 24/10/60

9 ค่าจา้งถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 13,600 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสาธิต  แท่นอ่อน ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/882

 - เทศบญัญติั ลว. 7/11/60

10 ค่าเก็บขนขยะมูงฝอยในเขต 56,500 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญศณี  สามารถ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 2/61

เทศบาล ( 16-31 ต.ค.60) ลว. 12/10/60

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี         ธนัวาคม    2560

วนัที่  1 - 30   เดอืน   พฤศจิกายน    พ.ศ.  2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   พฤศจิกายน    2560

เทศบาลต าบลจันดี



ราคาที่ วงเงนิต ่าหรือสูง

พิจารณา กว่าราคากลาง

คัดเลือก (-ต ่า ) ( + สูง)

1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 100,860.00 100,860.00

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 118,750.00 118,750.00

3 จดัซ้ือโดยวิธีสอบราคา

4 จดัจา้งโดยวิธีสอบราคา

5 จดัจา้งโดยวิธีประกวดราคา

6 จดัจา้งโดยวิธีพิเศษ

7 จดัซ้ือ/จดัจา้งโดยวิธีอิเล็กทอรนิกส์

รวม 10 219,610.00 219,610.00

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน    พฤศจิกายน   2560

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี     4      เดือน    ธนัวาคม   2560  โดยอินเทอร์เน็ต  www.chandee.city.go.th

   ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  ตามแบบ (สขร.1) เผยแพร่  เพราะ..................

(ลงช่ือ).......................................ผูล้งนาม

           (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

ต าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งของเทศบาลต าบลจนัดี

ประจ าเดือน   พฤศจิกายน  2560

ล าดับที่ วธีิการจัดซือ้ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง หมายเหตุ



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง    หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 ค่าเก็บขนขยะมูลฝอย 113,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญศรี  สามารถ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/958

ลว. 29/11/60

2 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 20,546 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอสแอนดโ์อนเคร่ืองเขียน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/1030

จ ากดั ลว. 19/12/60

3 ค่าจา้งจดัโตะ๊หมู่บูชา 11,850 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายคมเดช  เก้ือสกุล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 08/61

 - งานรัฐพิธี ลว. 8/12/60

4 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 7,449 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอสแอนดโ์อนเคร่ืองเขียน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/1031

จ ากดั ลว. 19/12/60

5 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 14,767 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอสแอนดโ์อนเคร่ืองเขียน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/1029

จ ากดั ลว. 19/12/60

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                            วนัท่ี    1     กุมภาพนัธ์   2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    มกราคม  2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31   เดอืน    มกราคม  พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

6 ค่าจา้งพิมพว์ารสารประชาสมัพนัธ์ 41,250 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง บ. โรงพิมพดี์ชยั จ  ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 27/2561

ลว. 8/12/60

7 ค่าจา้งพิมพเ์อกสารประชาสมัพนัธ์ 76,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสาธิต  แท่นอ่อน ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี  24/2561

ในรูปแบบปฎิทิน ลว. 8/12/60

8 ค่าซ้ือวสัดุ 5,745 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายวนัชยั  หมีทอง ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 17/2561

 - งานรัฐพิธี ลว. 6/12/60

9 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 15,577 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอสแอนดโ์อนเคร่ืองเขียน ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/14

จ ากดั ลว. 8/01/61

10 ค่าก าจดัขยะมูลฝอย 60,414 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ลคัก้ี คลีน เอน็เนอร์ยีจ่  ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ  52302/2302

ลว. 30/11/60

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี     1    กุมภาพนัธ์    2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31   เดอืน   มกราคม    พ.ศ.  2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    มกราคม    2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

11 ค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง 10,741 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พิพฒัน์จนัดี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/1047

 - ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้าท่วม ลว. 28/12/60

12 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิง ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 03/2561

ลว. 30/11/60

13 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิง ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 02/2561

ลว. 30/11/60

14 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิง ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี  03/2561

ลว. 30/11/60

15 ค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง (หินผ)ุ ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายบนัฑิต  เปรมกสิน ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/1035

ลว. 20/12/60

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี     1   กุมภาพนัธ์    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    มกราคม   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31    เดอืน   มกราคม    พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

16 ค่าจา้งติดตั้งเวทีและเคร่ืองเสียง 15,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายก าทร  เทพศกัด์ิ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/1034

 - งานส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ ลว. 25/12/60

17 ค่าซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 11,310 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสนัต ์ อร่ามเจริญ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/1054

ลว. 29/12/60

18 ค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง 15,900 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เจแอนดพี์ แอสฟัลท์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/1032

ลว. 19/12/60

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                              วนัท่ี     1   กุมภาพนัธ์   2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    มกราคม   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31    เดอืน   มกราคม    พ.ศ.  2561



ราคาที่ วงเงนิต ่าหรือสูง

พิจารณา กว่าราคากลาง

คัดเลือก (-ต ่า ) ( + สูง)

1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 163,293.60 163,293.60

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 317,514.00 317,514.00

3 จดัซ้ือโดยวิธีสอบราคา

4 จดัจา้งโดยวิธีสอบราคา

5 จดัจา้งโดยวิธีประกวดราคา

6 จดัจา้งโดยวิธีพิเศษ

7 จดัซ้ือ/จดัจา้งโดยวิธีอิเล็กทอรนิกส์

รวม 18 480,807.60 480,807.60

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน    มกราคม   2561

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี     1     เดือน    กุมภาพนัธ์   2561  โดยอินเทอร์เน็ต  www.chandee.city.go.th

   ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  ตามแบบ (สขร.1) เผยแพร่  เพราะ..................

(ลงช่ือ).......................................ผูล้งนาม

           (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

หมายเหตุ

ต าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

ล าดับที่ วธีิการจัดซือ้ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งของเทศบาลต าบลจนัดี

ประจ าเดือน   มกราคม   2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง    หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 ค่าจา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 18,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายนพณฐั  นางนวล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/66

ลว. 18/01/61

2 ค่าซ้ือของขวญั 40,000 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. วิภารัตน์  ก้ิมนวน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/22

 - งานวนัเด็กแห่งชาติ ลว. 9/01/61

3 ค่าจา้งซ่อมรพฃถยนตส่์วนกลาง 29,840 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/68

 - ทะเบียน กจ 835 ลว. 18/01/61

4 ค่าติดตั้งเตน็ท,์โตะ๊ 11,200 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมโชค  รัตนบุรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/23

 - งานวนัเด็กแห่งชาติ ลว. 9/01/61

5 ค่าซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 12,825 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสนัต ์ อร่ามเจริญ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/64

ลว. 18/01/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                            วนัท่ี     2    มีนาคม     2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กมุภาพนัธ์   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 28   เดอืน    กมุภาพนัธ์   พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

6 ค่าเหมาเคร่ืองเสียง 8,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสนัต ์ อร่ามเจริญ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/24

 - งานวนัเด็กแห่งชาติ ลว. 9/01/61

7 ค่าจา้งเก็บขนขยะมูลฝอย 113,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญศรี  สามารถ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ สญัญาจา้งเลขท่ี 25/61

ลว. 29/12/60

8 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 9,679 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/65

ลว. 18/01/61

9 ค่าจา้งปรับปรุงสนามบาสเกตบอล 25,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิวฒัน์  ปราบพารา ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ. 2502/101

 - แข่งขนักีฬาบาลเกตบอล ลว. 1/02/61

10 ค่าจา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 6,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายนพรัฐ  นางนวล ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 2302/102

 - แข่งขนักีฬาบาลเกตบอล ลว. 1/02/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี    2     มีนาคม    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กมุภาพนัธ์   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 28   เดอืน   กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

11 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิง 21,719 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี  04/61

ลว. 29/12/60

12 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิง 17,950 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ.น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 05/61

ลว. 29/12/60

13 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 11,900 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายไพศาล  พิรุณกาญจน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/85

ลว. 30/01/61

14 ค่าซ่อมเคร่ืองเสียงรถยนตต์รวจการณ์ 21,050 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/98

 ทะเบียน บท 109 ลว. 1/02/61

15 ค่าซ่อมรถยนตเ์อนกประสงค์ 7,850 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ  พรหมรัตน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/99

  ทะเบียน 8ผ 3034 ลว. 1/02/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี    2    มีนาคม    2561

วนัที่  1 - 28    เดอืน   กมุภาพนัธ์    พ.ศ.  2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กมุภาพนัธ์   2561

เทศบาลต าบลจันดี



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

16 ค่าซ้ืออาหารเสริม (นม) 123,868.80 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. นครแดร่ีพลสั จ  ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี  01/61

ลว. 1/11/60

17 ค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง 40,200 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายจอม  วิทยาวนชัชยั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302115/

ลว. 6/02/61

18 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 9,140 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/116

ลว. 6/02/61

19 ค่าจา้งท าป้ายผา้แพร 5,000.00 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายนพรัฐ   นางนวล ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/132

 - แข่งขนักีฬาบาสเกตบอล ลว. 8/02/61

20 ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียง 10,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมโชค  รัตนบุรี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/133

 - แข่งขนักีฬาบาสเกตบอล ลว. 8/02/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                              วนัท่ี     2    มีนาคม    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กมุภาพนัธ์  2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 28    เดอืน   กมุภาพนัธ์    พ.ศ.  2561



ราคาที่ วงเงนิต ่าหรือสูง

พิจารณา กว่าราคากลาง

คัดเลือก (-ต ่า ) ( + สูง)

1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 266,840.00 266,840.00

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 275,381.80 275,381.80

รวม 20 542,221.80 542,221.80

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน    กุมภาพนัธ์  2561

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี     2    เดือน    มีนาคม   2561  โดยอินเทอร์เน็ต  www.chandee.city.go.th

   ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  ตามแบบ (สขร.1) เผยแพร่  เพราะ..................

(ลงช่ือ).......................................ผูล้งนาม

           (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

ต าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

ประจ าเดือน   กุมภาพนัธ์    2561

ล าดับที่ วธีิการจัดซือ้ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง หมายเหตุ

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งของเทศบาลต าบลจนัดี



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง    หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 38,405.68 ซ้ือวิธีเ)ฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญั จ  ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี  20/2561

ลว. 23/03/61

2 ค่าซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 17,781 ซ้ือวิธีเ)ฉพาะเจาะจง บ. เอสแอนดโ์อ เคร่ืองเขียน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ  52302/100

จ ากดั ลว. 2/02/61

3 ค่าซ้ือวสัดุการเกษตร 6,250 ซ้ือวิธีเ)ฉพาะเจาะจง นายพิสนั  อร่ามเจริญ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 520304/115

ลว. 9/02/61

4 ค่าจา้งท าป้ายแพร 5,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายนพณฐั   นางนวล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/132

 - แข่งขนักีฬาบาสเกตบอล ลว. 8/02/61

5 ค่าจา้งเหมาเคร่ืองเสียง 10,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมโชค  รัตนบุรี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/133

 - แข่งขนักีฬาบาสเกตบอล ลว. 8/02/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                            วนัท่ี    2     เมษายน   2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    มีนาคม   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31   เดอืน    มีนาคม   พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

6 คา่จา้งประกอบอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 10,200 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. นิภา  แซ่ล่ิม ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 02/2561

 - โครงการจดัท าแผนพฒันาต าบล ลว. 1/02/61

7 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 18,792 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 6/2561

ลว. 2901/61

8 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 21,019 ซ้ิอวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 5/2561

ลว. 29/01/61

9 ค่าซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,150 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวธุ  ดิษฐานุพงศ์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/197

ลว. 7/03/2561

10 ค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ 12,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมพงศ ์ อรชร ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/195

 ทะเบียน 5ป-1667 นศ ลว. 6//03/2561

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี    2     เมษายน    2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31   เดอืน   มีนาคม    พ.ศ.  2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    มีนาคม    2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

11 ค่าซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,500 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสนัต ์ อร่ามเจริญ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/194

ลว. 6/03/2561

12 ค่าซ่อมเคร่ืองตดัหญา้ 6,160 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวธุ  ดิษฐานุพงศ์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/196

ลว. 6/03/2561

13 ค่าจา้งก าจดัขยะมูลฝอย 58,320.50 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ลคัก้ี คลืนเอน็เนอร์ยีจ่  ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/95

ลว. 31/01/2561

14 ค่าจา้งท าซุม้ทางเขา้ ทต. จนัดี 38,200 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายฑีฒทศัน์  บวัทองบุญ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/201

ลว. 8/03/61

15 ค่าซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 6,345 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายบนัฑิต  เกิดทรัพย์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/233

  หมอ้แบตเตอร่ี ลว. 14/03/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี    2    เมษษยน    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    มีนาคม   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31    เดอืน   มีนาคม   พ.ศ.  2561



ราคาที่ วงเงนิต ่าหรือสูง

พิจารณา กว่าราคากลาง

คัดเลือก (-ต ่า ) ( + สูง)

1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 123,242.68 123,242.68

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 139,880.50 139,880.50

รวม 15 263,123.18 263,123.18

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน    มีนาคม   2561

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี      2    เดือน    เมษษยน   2561  โดยอินเทอร์เน็ต  www.chandee.city.go.th

   ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  ตามแบบ (สขร.1) เผยแพร่  เพราะ..................

(ลงช่ือ).......................................ผูล้งนาม

           (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

ต าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งของเทศบาลต าบลจนัดี

ประจ าเดือน   มีนาคม  2561

ล าดับที่ วธีิการจัดซือ้ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง หมายเหตุ



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง    หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 ค่าซ้ือน ้ายาเคมีบรรจุถงัดบัเพลง 12,600 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายมิตรชา   สารสา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/244

ลว. 15/03/61

2 ค่าจา้งเก็บขนขยะมูลฝอย 113,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญศรี  สามารถ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/175

ลว. 28/02/61

3 ค่าปรับปรุงทาสีโครงเหล็กสะพาน 24,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิวฒัน์  ปราบพารา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/282

โคง้รถไฟ ลว. 2/04/61

4 ค่าซ้ือของท่ีระลึก 7,800 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุพฒัน์  สยามนิกร ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/234

 -โครงการพฒันาชีวิตผูด้อ้ยโอกาส ลว. 14/03/61

5 ค่าจา้งประดบัตกแต่งขบวนรถแห่ 5,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย  เพ่ิงรัตน์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/217

ผา้ห่มธาตุนอ้ย ลว. 9/03/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                            วนัท่ี       เมษายน    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    เมษายน  2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30   เดอืน    เมษายน     พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

6 ค่าจา้งซ่อมรถกระเชา้ไฟฟ้า 11,500 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมติด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/273

ลว. 29/03/61

7 ค่าซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,045 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวธุ  ดิษฐานุพงศ์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/222

ลว. 12/03/61

8 ค่าซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 15,920 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสนัต ์ อร่ามเจริญ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/86

ลว. 30/01/61

9 ค่าซ่อมรถขดุตีนตะขาบ (แบค็โฮ) 59,300 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมติด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/274

 ทะเบียน ตค 443 นครศรีฯ ลว. 29/03/61

10 ค่าซ้ืออุปกรณ์จดัซุม้นิทรรศการฯ 5,430 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอสแอนด์โอเคร่ืองเขียนจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/242

 - งานวนัวิชาการ ลว. 15/03/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี        เมษายน    2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30   เดอืน   เมษายน    พ.ศ.  2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    เมษายน    2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

11 ค่าก าจดัขยะมูลฝอย 61,642 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ลคัก้ีคลีนเอน็เนอร์ยีจ่  ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/183

 - ประจ าเดือน  มีนาคม 61 ลว. 28/02/61

12 คา่ติดตั้งเตน็ทพ์ร้อมเกา้อ้ี(กองอ านวยการ) 8,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมวงค ์ เกตุสุวรรณ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/299

 - งานประเพณีสงกรานต์ ลว. 10/04/61

13 ค่าติดตั้งเตน็ทพ์ร้อมเกา้อ้ี(พิธีรดน ้า) 6,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นางสมวงค ์ เกตุสุวรรณ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/289

 - งานประเพณีสงกรานต์ ลว. 4/04/61

14 ค่าจา้งจดัพานดอกไมส้ด 6,500 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย  เพ่ิงรัตน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/290

 - งานประเพณีสงกรานต์ ลว. 4/04/61

15 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 26,621 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 07/261

ลว. 27/02/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี        เมษายน    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    เมษายน   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30    เดอืน   เมษายน    พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

16 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 20,018 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 05/61

ลว. 24/02/61

17 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิง 11,967 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 056/61

ลว. 26/02/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                              วนัท่ี           เมษายน   2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    เมษายน   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30    เดอืน   เมษายน    พ.ศ.  2561



ราคาที่ วงเงนิต ่าหรือสูง

พิจารณา กว่าราคากลาง

คัดเลือก (-ต ่า ) ( + สูง)

1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 108,401.00 108,401.00

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 294,942.00 294,942.00

รวม 17 403,343.00 403,343.00

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน    เมษายน   2561

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี     2    เดือน    พฤษภาคม  2561  โดยอินเทอร์เน็ต  www.chandee.city.go.th

   ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  ตามแบบ (สขร.1) เผยแพร่  เพราะ..................

(ลงช่ือ).......................................ผูล้งนาม

           (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

หมายเหตุ

ต าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

ล าดับที่ วธีิการจัดซือ้ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งของเทศบาลต าบลจนัดี

ประจ าเดือน   เมษายน  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง    หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 ค่าจา้งท าแผงตวัอยา่ง 9,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายพรชยั  แซอุย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/286

 - โครงการตลาดสดน่าซ้ือ ลว. 3/04/61

2 ค่าซ่อมรถ EMS 9,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/262

ลว.26/03/61

3 ค่าจา้งเหมาอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 6,250 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. สายฝน  บุตรภกัดี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/241

 - โครงการวนัวิชาการ ศพด. ลว. 15/03/61

4 ค่าซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,860 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวธุ  ดิษฐานุพงศ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/323

ลว. 23/04/61

5 ค่าซ่อมรถบรรทุกน ้า 17,500 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/327

 - ทะเบียน 81-4062 ลว. 24/04/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                            วนัท่ี       มิถุนายน   2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    พฤษภาคม   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31   เดอืน    พฤษภาคม   พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

6 ค่าจา้งเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย 113,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญศรี  สามารถ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ สญัญาเลขท่ี  60/61

 - ประจ าเดือน  เมษายน 2561 ลว. 30/03/61

7 ค่าจา้งก าจดัขยะมูลฝอย 59,724 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ลคัก้ี คลีน เอน็เนอร์ยีจ่  ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ สญัญาเลขท่ี 61/2561

ลว. 30/03/61

8 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 11,500 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายไพศาล  พิรุณกาญจน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/361

ลว. 3/05/61

9 ค่าซ้ือชุดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 27,000 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายอิทธิเดช  วิเชียรรัตน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/306

ลว. 17/04/61

10 ค่าซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,800 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายชยักฤต  สุขแกว้ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/338

ลว. 3004/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี       มิถุนายน    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   พฤษภาคม    2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31   เดอืน   พฤษภาคม    พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

11 ค่าซ่อมรถบรรทุกน ้า 18,220 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/335

ลว. 30/04/61

12 ค่าจา้งปรับปรุงสนามฟตุบอล 6,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายศรีชยั  ธราพร ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/339

 - แข่งขนักีฬาชุมชน ลว. 30/04/61

13 ค่าจา้งติดตั้งเคร่ืองเสียงสนามฟตุบอล 12,800 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมโชค  รัตนบุรี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/340

และสนามวอลเล่ยบ์อลฯ กีฬาชุมชน ลว. 30/04/61

14 ค่าติดตั้งโตะ๊,เตน็ทแ์ละเกา้อ้ี 6,400 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมโชค  รัตนบุรี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/342

 - แข่งขนักีฬาชุมชน ลว. 30/04/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี        มิถุนายน    2561

วนัที่  1 - 31    เดอืน   พฤษภาคม   พ.ศ.  2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    พฤษภาคม   2561

เทศบาลต าบลจันดี



ราคาที่ วงเงนิต ่าหรือสูง

พิจารณา กว่าราคากลาง

คัดเลือก (-ต ่า ) ( + สูง)

1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 61,160.00 61,160.00

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 257,894.00 257,894.00

-

รวม 14 319,054.00 0.00 319,054.00 -

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน    พฤษภาคม   2561

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี    1    เดือน    มิถุนายน   2561  โดยอินเทอร์เน็ต  www.chandee.city.go.th

   ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  ตามแบบ (สขร.1) เผยแพร่  เพราะ..................

(ลงช่ือ).......................................ผูล้งนาม

           (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

ต าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งของเทศบาลต าบลจนัดี

ประจ าเดือน   พฤษภาคม  2561

ล าดับที่ วธีิการจัดซือ้ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง หมายเหตุ



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง    หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 ค่าซ่อมรถบรรทุน ้าเอนกประสงค์ 19,980 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/718

 ทะเบียน  บล  2227 ลว. 24/4/61

2 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 21,777 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี  08/61

ลว. 29/3/61

3 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 22,644 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ.น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 06/61

ลว.28/3/61

4 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 10,586 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 07/61

ลว. 29/3/61

5 ค่าจา้งท าป้ายแพรลูกโป่ง (พิธีเปิด) 11,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายนพณฐั  นางนวล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/341

 - แข่งขนักีฬาชุมชน ลว. 30/4/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                            วนัท่ี       กรกฏาคม    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    มิถุนายน  2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30   เดอืน    มิถุนายน   พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

6 ค่าซ้ือถ่วยรางวลั 10,000 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ องคป์ระกอบกุล ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/337

 - แข่งขนักีฬาชุมชน ลว. 30/4/61

7 ค่าซ้ือชุดกีฬา 10,600 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายกนัตร์ดี  เลิศพิทกัษก์ุลกร ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/336

 - แข่งขนักีฬาชุมชน ลว. 30/4/61

8 ค่าซ้ือวสัดุและอุปกรณ์กีฬา 37,525  จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ องคป์ระกอบกุล ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/357

 - แข่งขนักีฬาชุมชน ลว. 1/05/61

9 ค่าซ้ืออาหารเสริม (นม) 17,031.96 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. นครแดร่ีพลสั จ  ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ สญัญาเลขท่ี 1/2561

10 ค่าซ่อมเคร่ืองส ารองไฟและเซิร์ฟเวอร์ 12,412 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไฮเทคนครกรุ๊ป จ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/393

บนัทึกกลอ้งวงจรปิด ลว. 16/5/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี       กรกฏาคม    2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30   เดอืน   มิถุนายน    พ.ศ.  2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    พฤษภาคม   2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

11 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 7,450 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/441

ลว. 1/6/61

12 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 7,510 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/442

ลว. 1/6/61

13 ค่าก าจดัขยะมูลฝอย 65,035.95 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ลคัก้ี คลีนเอน็เนอร์ยีจ่  ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ สญัญาเลขท่ี 61/61

ลว. 30/3/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี         กรกฏาคม    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    มิถุนายน    2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30    เดอืน  มิถุนายน    พ.ศ.  2561



ราคาที่ วงเงนิต ่าหรือสูง

พิจารณา กว่าราคากลาง

คัดเลือก (-ต ่า ) ( + สูง)

1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 107,598.96 107,598.96

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 145,952.95 145,952.95

-

รวม 13 253,551.91 253,551.91

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน    มิถุนายน   2560

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี      2     เดือน    กรกฏาคม   2561  โดยอินเทอร์เน็ต  www.chandee.city.go.th

   ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  ตามแบบ (สขร.1) เผยแพร่  เพราะ..................

(ลงช่ือ).......................................ผูล้งนาม

           (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

ต าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งของเทศบาลต าบลจนัดี

ประจ าเดือน  มิถุนายน   2561

ล าดับที่ วธีิการจัดซือ้ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง หมายเหตุ



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง    หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 ค่าซ่อมรถบรรทุน ้าเอนกประสงค์ 19,980 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/718

 ทะเบียน  บล  2227 ลว. 24/4/61

2 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 21,777 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี  08/61

ลว. 29/3/61

3 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 22,644 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ.น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 06/61

ลว.28/3/61

4 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 10,586 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 07/61

ลว. 29/3/61

5 ค่าจา้งท าป้ายแพรลูกโป่ง (พิธีเปิด) 11,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายนพณฐั  นางนวล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/341

 - แข่งขนักีฬาชุมชน ลว. 30/4/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                            วนัท่ี       กรกฏาคม    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    มิถุนายน  2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30   เดอืน    มิถุนายน   พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง    หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 15,892 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอสแอนด์โอเคร่ืองเขียนจ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/462

ลว. 8/6/61

2 ค่าซ้ือชั้นวางรองเทา้นกัเรียน 5,520 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ไทยพฒันา 2004 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 5202/508

ลว. 20/6/61

3 ค่าจา้งเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล 71,567 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นางอุษาวดี  สามารถ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สญัญาเลขท่ี 67/61

ลว. 31/5/61

4 ค่าก าจดัขยะมูลฝอย 64,655.50                      จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ลคัก้ีคลีน เอน็เนอร์ยีจ่  ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สญัญาเลขท่ี 61/61

ลว. 30/3/61

5 ค่าซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 6,743 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสนัต ์ อร่ามเจริญ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/565

ลว. 11/07/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                            วนัท่ี       สิงหาคม    2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31   เดอืน    กรกฎาคม   พ.ศ.  2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กรกฎาคม  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

6 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 20,174 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอสแอนดโ์อเคร่ืองเขียนจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/564

ลว. 11/07/61

7 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 12,510 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอสแอนดโ์อเคร่ืองเขียนจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/552

ลว. 5/07/61

8 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,320 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/579

ลว. 16/07/61

9 ค่าเก็บขนขยะมูลฝอย 15,064 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นางอุษา  สามารถ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/537

ลว. 26/06/61

ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี       สิงหาคม    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   กรกฎาคม    2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31   เดอืน  กรกฎาคม    พ.ศ.  2561



ราคาที่ วงเงนิต ่าหรือสูง

พิจารณา กว่าราคากลาง

คัดเลือก (-ต ่า ) ( + สูง)

1 ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 142,726.00 142,726.00

2 จา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 79,719.50 79,719.50

รวม 9 222,445.50 0.00 222,445.50 0.00

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน    กรกฎาคม   2561

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี     2      เดือน    สิงหาคม   2561  โดยอินเทอร์เน็ต  www.chandee.city.go.th

   ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  ตามแบบ (สขร.1) เผยแพร่  เพราะ..................

(ลงช่ือ).......................................ผูล้งนาม

           (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

ต าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งของเทศบาลต าบลจนัดี

ประจ าเดือน   กรกฎาคม  2561

ล าดับที่ วธีิการจัดซือ้ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง หมายเหตุ



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง    หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 15,892 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอสแอนด์โอเคร่ืองเขียนจ ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/462

ลว. 8/6/61

2 ค่าซ้ือชั้นวางรองเทา้นกัเรียน 5,520 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ไทยพฒันา 2004 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 5202/508

ลว. 20/6/61

3 ค่าจา้งเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล 71,567 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นางอุษาวดี  สามารถ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สญัญาเลขท่ี 67/61

ลว. 31/5/61

4 ค่าก าจดัขยะมูลฝอย 64,655.50                      จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ลคัก้ีคลีน เอน็เนอร์ยีจ่  ากดั ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สญัญาเลขท่ี 61/61

ลว. 30/3/61

5 ค่าซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 6,743 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสนัต ์ อร่ามเจริญ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/565

ลว. 11/07/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                            วนัท่ี       สิงหาคม    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กรกฎาคม  2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31   เดอืน    กรกฎาคม   พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

6 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 20,174 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอสแอนดโ์อเคร่ืองเขียนจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/564

ลว. 11/07/61

7 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 12,510 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอสแอนดโ์อเคร่ืองเขียนจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/552

ลว. 5/07/61

8 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,320 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/579

ลว. 16/07/61

9 ค่าเก็บขนขยะมูลฝอย 15,064 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นางอุษา  สามารถ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/537

ลว. 26/06/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี       สิงหาคม    2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31   เดอืน  กรกฎาคม    พ.ศ.  2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   กรกฎาคม    2561



ราคาที่ วงเงนิต ่าหรือสูง

พิจารณา กว่าราคากลาง

คัดเลือก (-ต ่า ) ( + สูง)

1 ซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 142,726.00 142,726.00

2 จา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 79,719.50 79,719.50

รวม 9 222,445.50 222,445.50

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน    กรกฎาคม   2561

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี     2      เดือน    สิงหาคม   2561  โดยอินเทอร์เน็ต  www.chandee.city.go.th

   ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  ตามแบบ (สขร.1) เผยแพร่  เพราะ..................

(ลงช่ือ).......................................ผูล้งนาม

           (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

ต าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งของเทศบาลต าบลจนัดี

ประจ าเดือน   กรกฎาคม  2561

ล าดับที่ วธีิการจัดซือ้ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง หมายเหตุ



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง    หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 8,440 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/540

ลว. 16/07/61

2 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 8,990 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/544

/ลว. 17/07/61

3 จา้งเหมาท าสมุดใบสัง่ยา 5,600 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสาธิต  แท่นอ่อน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/507

ลว. 20/06/61

4 ค่าซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,330 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวธุ  ดิษฐานุพงศ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/582

ลว. 17/07/61

5 ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 13,050 จา้งวิธีเฉพาะจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/618

ลว. 25/07/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                            วนัท่ี         สิงหาคม    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    สิงหาคม   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31   เดอืน    สิงหาคม   พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

6 ค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง 9,340 ซ้ือวิธีเฉพาะจาะจง นายพรโรจน์  ช่ืนเชาวลิต ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/613

ลว. 24/07/61

7 ค่าจา้งตดัเยบ็ธงชาติไทย 6,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. พรพรรษา  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/608

ลว. 24/07/61

8 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 19,008 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสแอนด์โอเคร่ืองเขียนจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/629

ลว. 26/07/61

9 ค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง 28,900 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. หนองดีคอนกรีต ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/557

ลว. 6/07/61

10 ค่าซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 10,040 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสนัต ์ อร่ามเจริญ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/593

ลว.19/07/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี         สิงหาคม    2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31   เดอืน   สิงหาคม    พ.ศ.  2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    สิงหาคคม    2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

11 ค่าซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 9,925 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสนัต ์ อร่ามเจริญ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/587

ลว. 18/07/61

12 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 11,920 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/638

ลว. 31/07/61

13 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,730 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/601

ลว. 23/07/61

14 ค่าซ้ือวสัดุดการเกษตร 5,760 ซ่ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสนัต ์ อร่ามเจริญ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/628

ลว. 26/07/61

15 ค่าซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ 9,500 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศกัด์ิ  สุขทิพย์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/617

 - โครงการชุมชนปลอดขยะ ลว. 25/07/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี        สิงหาคม    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    สิงหาคม   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31    เดอืน   สิงหาคม    พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

16 ต่าซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 6,430 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสนัต ์ อร่ามเจริญ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/620

ลว. 26/07/61

17 ค่าซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,000 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางรติยา    คุโรปกรณ์พงษ์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/

(ยา) ลว. 03/08/61

18 ค่าจา้งซ่อมรถบรรทุกน ้า 19,260 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/651

ลว. 02/08/61

19 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิง 24,103 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ  เลขท่ี  11/61

ลว. 28/06/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                              วนัท่ี         กนัยายน   2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    สิงหาคม   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31    เดอืน   สิงหาคม    พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

20 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิง 77,798 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 09/61

ลว. 27/06/61

21 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิง 7,943 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 10/61

ลว. 28/06/61

22 ค่าจา้งเยบ็ธงชาติไทย 6,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. พรพรรษา  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/608

ลว. 24/07/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                              วนัท่ี         กนัยายน   2560

วนัที่  1 - 31    เดอืน   สิงหาคม    พ.ศ.  2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    สิงหาคม   2561

เทศบาลต าบลจันดี



ราคาที่ วงเงนิต ่าหรือสูง

พิจารณา กว่าราคากลาง

คัดเลือก (-ต ่า ) ( + สูง)

1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 281,207.00 281,207.00

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 36,860.00 36,860.00

รวม 22 318,067.00 318,067.00

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน    สิงหาคม   2561

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี     3   เดือน    กนัยายน   2561  โดยอินเทอร์เน็ต  www.chandee.city.go.th

   ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  ตามแบบ (สขร.1) เผยแพร่  เพราะ..................

(ลงช่ือ).......................................ผูล้งนาม

           (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

ต าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งของเทศบาลต าบลจนัดี

ประจ าเดือน   สิงหาคม  2561

ล าดับที่ วธีิการจัดซือ้ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง หมายเหตุ



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง    หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 8,440 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/540

ลว. 16/07/61

2 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 8,990 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/544

/ลว. 17/07/61

3 จา้งเหมาท าสมุดใบสัง่ยา 5,600 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสาธิต  แท่นอ่อน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/507

ลว. 20/06/61

4 ค่าซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,330 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวธุ  ดิษฐานุพงศ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/582

ลว. 17/07/61

5 ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 13,050 จา้งวิธีเฉพาะจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/618

ลว. 25/07/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                            วนัท่ี         สิงหาคม    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    สิงหาคม   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31   เดอืน    สิงหาคม   พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

6 ค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง 9,340 ซ้ือวิธีเฉพาะจาะจง นายพรโรจน์  ช่ืนเชาวลิต ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/613

ลว. 24/07/61

7 ค่าจา้งตดัเยบ็ธงชาติไทย 6,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. พรพรรษา  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/608

ลว. 24/07/61

8 ค่าซ้ือวสัดุส านกังาน 19,008 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสแอนด์โอเคร่ืองเขียนจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/629

ลว. 26/07/61

9 ค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง 28,900 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. หนองดีคอนกรีต ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/557

ลว. 6/07/61

10 ค่าซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 10,040 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสนัต ์ อร่ามเจริญ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/593

ลว.19/07/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี         สิงหาคม    2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31   เดอืน   สิงหาคม    พ.ศ.  2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    สิงหาคคม    2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

11 ค่าซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 9,925 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสนัต ์ อร่ามเจริญ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/587

ลว. 18/07/61

12 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 11,920 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/638

ลว. 31/07/61

13 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,730 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/601

ลว. 23/07/61

14 ค่าซ้ือวสัดุดการเกษตร 5,760 ซ่ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสนัต ์ อร่ามเจริญ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/628

ลว. 26/07/61

15 ค่าซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ 9,500 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศกัด์ิ  สุขทิพย์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/617

 - โครงการชุมชนปลอดขยะ ลว. 25/07/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี        สิงหาคม    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    สิงหาคม   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31    เดอืน   สิงหาคม    พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

16 ต่าซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 6,430 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสนัต ์ อร่ามเจริญ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/620

ลว. 26/07/61

17 ค่าซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,000 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางรติยา    คุโรปกรณ์พงษ์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/

(ยา) ลว. 03/08/61

18 ค่าจา้งซ่อมรถบรรทุกน ้า 19,260 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/651

ลว. 02/08/61

19 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิง 24,103 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ  เลขท่ี  11/61

ลว. 28/06/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                              วนัท่ี         กนัยายน   2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    สิงหาคม   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 31    เดอืน   สิงหาคม    พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

20 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิง 77,798 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 09/61

ลว. 27/06/61

21 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิง 7,943 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ เลขท่ี 10/61

ลว. 28/06/61

22 ค่าจา้งเยบ็ธงชาติไทย 6,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส. พรพรรษา  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/608

ลว. 24/07/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                              วนัท่ี         กนัยายน   2560

วนัที่  1 - 31    เดอืน   สิงหาคม    พ.ศ.  2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    สิงหาคม   2561

เทศบาลต าบลจันดี



ราคาที่ วงเงนิต ่าหรือสูง

พิจารณา กว่าราคากลาง

คัดเลือก (-ต ่า ) ( + สูง)

1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 281,207.00 281,207.00

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 36,860.00 36,860.00

รวม 22 318,067.00 318,067.00

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน    สิงหาคม   2561

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี          เดือน    กนัยายน   2561  โดยอินเทอร์เน็ต  www.chandee.city.go.th

   ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  ตามแบบ (สขร.1) เผยแพร่  เพราะ..................

(ลงช่ือ).......................................ผูล้งนาม

           (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

ต าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งของเทศบาลต าบลจนัดี

ประจ าเดือน   สิงหาคม  2561

ล าดับที่ วธีิการจัดซือ้ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง หมายเหตุ



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง    หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

1 ค่าจา้งท าอาหารกลางวนั,อาหารวา่ง 10,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นางสุรินทร์   กายเลิศ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52323/699

และเคร่ืองด่ืม - โครงการฝึกซ่อมแผนฯ ลว. 15/08/61

2 ค่าจา้งซ่อมรถยนตส่์วนกลาง 17,345 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52323/657

 ทะเบียน กจ 835 ลว. 3/08/61

3 ค่าจา้งซ่อมรถยนตด์บัเพลิง 19,415 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/658

ลว. 3/08/61

4 ค่าซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 18,000 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  ปลอ้งไหม ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/751

 - ถงัดบัเพลิงเคมีแห้ง ลว. 27/08/61

5 ค่าซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 56,000 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  ปลอ้งไหม ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/743

 - สายส่งน ้าดบัเพลิง ลว. 22/08/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                            วนัท่ี         ตุลาคม   2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กนัยายน   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30   เดอืน    กนัยายน   พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

6 ค่าซ้ือวสัดุเดร่ืองแต่งกาย 34,500 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  ปลอังไหม ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/700

 - ซ้ือชุด อปพร. ลว. 15/08/61

7 ค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ 14,530 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/674

 - ทะเบียน 81-2783 ลว. 8/08/61

8 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิง 17,297 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ สญัญาท่ี 11/2561

ลว. 31/07/61

9 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 97,108 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ สญัญาท่ี 50/2561

ลว. 31/07/61

10 ค่าซ้ือวสัดุน ้ามนัเช่ือเพลิง 7,680 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. น ้ามนัจอมขวญัจ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ สญัญาท่ี  35/2561

ลว. 31/07/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี         ตุลาคม    2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30  เดอืน   กนัยายน    พ.ศ.  2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กนัยายน    2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

11 ค่าซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 84,000 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายอารีรัตน์  ดาษพร ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ สญัญาเลขท่ี 3/2561

 วิทยส่ืุอสาร ลว. 4/09/61

12 ค่าซ้ือวสัดุการแพทย์ 20,915 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรม ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ. 52302/615

 - ยาและเวชภณัฑ์ ลว. 24/07/61

13 ค่าจา้งเหมารถทวัร์ปรับอากาศ 36,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ณชัชานนท ์ กรุ๊ป จ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ สญัญาเลขท่ี  73/2561

 - โครงการศึกษาดูงานกรรมการชุมชน ลว. 28/08/61

14 ค่าจา้งเหมารถทวัร์ปรับอากาศ 36,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นางโชติรส  นิยมเดชา ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ สญัญาเลขท่ี 74/2561

 - โครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บา้น ลว. 28/08/61

15 ค่าจา้งเหมารถทวัร์ปรับอากาศ 72,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง บ. พีรไท อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ สญัญาเลขท่ี 1/2561

 - โครงการเพ่ิมศกัยภาพผูสู้งอายุ ลว. 28/08/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                             วนัท่ี        ตุลาคม    2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กนัยายน   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30    เดอืน   กนัยายน    พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

16 ค่าจา้งเหมารถทวัร์ปรับอากาศ 36,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นางวชัรีย ์  ทศันบรรจง ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ สญัญาเลขท่ี 72/2561

 - โครงการเพ่ิมศกัยภาพ อสม. ลว. 28/08/61

17 ค่าซ้ือชุดทดสอบ 14,938 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง บ. บีสมาร์ทชายเอน็ดจ์  ากดั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/745

ลว. 22/08/61

18 ค่าจา้งพิมพใ์บเสร็จรับเงินค่าวาง 7,500 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสาธิต  แท่นอ่อน ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/768

ของขายท่ีสาธารณะ ลว. 5/09/61

19 ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,540 จา้งวิธีเฉพาจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/767

ลว.5/09/61

20 ค่าท าป้ายคดัแยกขยะ 22,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายนพณฐั   นางนวล ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ.52302/734

 - โครงการชุมชนปลอดขยะ ลว. 22/08/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                              วนัท่ี         ตุลาคม   2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กนัยายน   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30    เดอืน   กนัยายน    พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

21 ค่าซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 12,490 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/741

ลว. 22/08/61

22 ค่าซอ้มคอมพิวเตอร์ 5,380 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302 802

ลว. 13/09/61

23 ค่าซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,610 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวธุ  ดิษฐานพงศ์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/791

ลว. 12/09/61

24 ค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง 7,800 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายบนัฑิต  เปรมกสิน ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/797

ลว. 13/09/61

25 ค่าซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,400 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายศราวธุ  ดิษฐานพงศ์ ไมเกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/815

ลว. 14/09/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                              วนัท่ี         ตุลาคม   2561

วนัที่  1 - 30    เดอืน   กนัยายน    พ.ศ.  2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กนัยายน   2561

เทศบาลต าบลจันดี



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

26 ค่าซ้ือกลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตลั 8,990 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ไทยพฒันา 2004 ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/805

ลว.14/09/61

27 ค่าซ่อมรถบรรทุก 6 ลอ้ 9,880 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/819

ลว. 14/09/61

28 ค่าจา้งรถดนัดินลอ้ยาง 14,400 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายบนัฑิต  เปรมกสิน ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/799

ลว. 13/09/61

29 ค่าซ้ือวสัดุการเกษตร 10,840 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสนัต ์ อร่ามเจริญ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/804

ลว. 14/09/61

30 ค่าซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 44,500 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ไทยพฒันา 2004 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/810

ลว. 14/9/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                              วนัท่ี         ตุลาคม   2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กนัยายน   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30    เดอืน   กนัยายน    พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

31 ค่าซ่อมรถ EMS 17,180 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ์  วงศเ์ตชะนนท์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/792

 ทะเบียน กฉ 6338 ลว. 12/9/61

32 ค่าซ่อมรถเก็บขนขยะมูลฝอย 54,580 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ์  วงศเ์ตชะนนท์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/794

 ทะเบียน 81-5802 ลว. 13/09/61

33 ค่าซ่อมรถเก็บขนขยะมูลฝอย 6,500 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ์  วงศเ์ตชะนนท์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/818

 ทะเบีบย 81-5802 ลว. 14/09/61

34 ค่าซ๋อมรถบรรทุกน ้า 20,450 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ์  วงศเ์ตชะนนท์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/769

 ทะเบียน บล 2227 ลว. 5/09/61

35 ค่าซ่อมรถบรรทุกน ้า 17,800 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ์  วงศเ์ตชะนนท์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/814

 ทะเบียน 81-4062 ลว. 14/09/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                              วนัท่ี         ตุลาคม   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30    เดอืน   กนัยายน    พ.ศ.  2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กนัยายน   2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

36 ค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง (หินคลุก) 121,500 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายบนัฑิต  เปรมกสิน ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/796

ลว. 13/09/61

37 ค่าซ่อมรถบรรทุกเอนกประสงค์ 45,200 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ์  วงศเ์ตชะนนท์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/816

ลว. 14/09/61

38 ค่าซ๋อมรถขดุตีตะขาบ (แบค็โฮ) 14,360 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/816

ลว. 14/09/61

39 ค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง 37,400.00 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. หนองดี คอนกรีต ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/795

ลว. 13/09/61

40 ค่าซ้ือวสัดุก่อสร้าง 19,656 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พิพฒัน์ จนัดี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/829

ลว. 17/09/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                              วนัท่ี         ตุลาคม   2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กนัยายน   2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กนัยายน   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30    เดอืน   กนัยายน    พ.ศ.  2561



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

41 ค่าซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 32,500 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางบาลฤดี  ชนะราวี ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ สญัญาเลขท่ี 5/61

ลว. 17/09/61

42 ค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ 58,310 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/813

 ทะเบียน 81-2032 ลว. 14/09/61

43 ค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ 40,150 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ์  วงศเ์ตชะนนท์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/808

 ทะเบียน 81-2032 ลว. 14/09/61

44 ค่าจา้งขลุอกคูระบายน ้า 36,000 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิบูล  วิทยาวนิชชยั ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/801

ลว. 13/09/61

45 ค่าจา้งเหมาจดักาแผงจราจรและ 42,000 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นายฑีฆทศัน์  บวัทองบุญ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/817

กรวยจราจร ลว.14/09/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                              วนัท่ี         ตุลาคม   2561

เทศบาลต าบลจันดี

วนัที่  1 - 30    เดอืน   กนัยายน    พ.ศ.  2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน    กนัยายน   2561

เทศบาลต าบลจันดี



ล าดบัที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

46 ค่าซ่อมรถบรรทุกน ้า 30,095 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/809

 ทะเบียน บล  2227 ลว.14/09/61

47 ค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ 29,500 จา้งวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฮัน่วิวฒัน์ ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/800

 ทะเบียน 80-2032 ลว. 13/09/61

48 ค่าซ้ือวสัดุการผลิตน ้าหมกัชีวภาพ 12,775 ซ้ือวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจ านิตย ์ ทองค า ไม่เกินเวงเงินงบประมาณ ท่ี นศ 52302/

ลว. 17/09/61

                                             (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

                                  ต  าแหน่ง     ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

                                              วนัท่ี         ตุลาคม   2561

วนัที่  1 - 30    เดอืน   กนัยายน    พ.ศ.  2561



ราคาที่ วงเงนิต ่าหรือสูง

พิจารณา กว่าราคากลาง

คัดเลือก (-ต ่า ) ( + สูง)

1 จดัซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 677,115.00 677,115.00

2 จดัจา้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 808,899.00 808,899.00

รวม 48 1,486,014.00 1,486,014.00

ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตามแบบ (สขร.1)  ประจ าเดือน    กนัยายน   2561

   เผยแพร่  เม่ือวนัท่ี     1     เดือน    ตุลาคม   2561  โดยอินเทอร์เน็ต  www.chandee.city.go.th

   ไม่ไดน้ าขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือ / จดัจา้ง  ตามแบบ (สขร.1) เผยแพร่  เพราะ..................

(ลงช่ือ).......................................ผูล้งนาม

           (นางพวงทิพย ์ หมวดเมือง)

ต าแหน่ง      ปลดัเทศบาลต าบลจนัดี

งบหนา้สรุปผลการพิจารณาจดัซ้ือ/จดัจา้งของเทศบาลต าบลจนัดี

ประจ าเดือน   กนัยายน  2561

ล าดับที่ วธีิการจัดซือ้ / จัดจ้าง จ านวนโครงการ รวมเงนิงบประมาณ รวมราคากลาง หมายเหตุ


