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ที่ ซือ้/จา้ง เลขที่ วนัที่

1 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ  านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านไอซีคอมพิวเตอร์ ซาวดแ์อนดมี์เดีย 850.00 ร้านไอซีคอมพิวเตอร์ ซาวดแ์อนดมี์เดีย 850.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 81 3 ก.พ. 63

2 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ  านวน 10 รายดาร เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล ์จก. 3,232.00 บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล ์จก. 3,232.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 82 6 ก.พ. 63

3 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน  จ  านวน 9 รายการ เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล ์จก. 1,750.00 บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล ์จก. 1,750.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 83 6 ก.พ. 63

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ  านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง หจก.พรพธัสิญา 5,980.00 หจก.พรพธัสิญา 5,980.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 83.1 6 ก.พ. 63

5 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ  านวน 8 รายดาร เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จก 2,250.00 บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จก 2,250.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 83.2 6 ก.พ. 63

6 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ  านวน 7 รายการ เฉพาะเจาะจง หจก.มาวินก่อสร้าง 9,770.00 หจก.มาวินก่อสร้าง 9,770.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 83.3 6 ก.พ. 63

7 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน  จ  านวน 25  รายการ เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จก 8,432.00 บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จก 8,432.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 83.4 7 ก.พ. 63

8 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ  านวน 8 รายดาร เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จก 3,579.00 บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จก 3,579.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 83.5 7 ก.พ. 63

9 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ  านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จก 1,320.00 บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จก 1,320.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 83.6 7 ก.พ. 63

10 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ เฉพาะเจาะจง หจก.พรพธัสิญา 3,590.00 หจก.พรพธัสิญา 3,590.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 84 7 ก.พ. 63

11 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ  านวน 1 รายดาร เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จก 930.00 บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จก 930.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 85 11 ก.พ. 63

12 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 11 รายการ เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จก 2,206.00 บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จก 2,206.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 86 12 ก.พ. 63

13 จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ พร้อมอุปกรณ์ จ  านวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านทองค าการคา้ 64,050.00 ร้านทองค าการคา้ 64,050.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 87 13 ก.พ. 63

ร้านเพทาย  พาณิชย์ 66,800.00 ร้านเพทาย  พาณิชย์ 66,800.00

ร้านศิลา  พาณิชย์ 72,010.00 ร้านศิลา  พาณิชย์ 72,010.00

14 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 6 รายการ เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล ์จก. 4,589.00 บ.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล ์จก. 4,589.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 88 14 ก.พ. 63

15 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ  านวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง หจก.แสงทองอิเล็กทริคเอน็จิเนียร่ิง 11,700.00 หจก.แสงทองอิเล็กทริคเอน็จิเนียร่ิง 11,700.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 89 17 ก.พ. 63

หจก.อาร์.พี.เชียงใหม่ เอน็จิเนียร่ิง 13,600.00

LPE ENGINEERING LTD,.PART" 13,800.00

16 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ  านวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จก 696.00 บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จก 696.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 90 17 ก.พ. 63

17 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จก 1,800.00 บ.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี จก 1,800.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 91 20 ก.พ. 63

18 ค่าจดัซ้ือถุงบ๊ิกแบก็ จ  านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านศุภามาศพาณิชย-์กระสอบ 1000 ร้านศุภามาศพาณิชย-์กระสอบ 1000 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 92 21 ก.พ. 63

19 จดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ตามโครงการฯ จ านวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษทั จือฮะเซนเตอร์ จ  ากดั 2000 บริษทั จือฮะเซนเตอร์ จ  ากดั 2000 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 92.1 26 ก.พ. 63

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป บันทกึตกลงซือ้

สรปุผลการด าเนนิการจัดซือ้ในรอบเดอืน กมุภาพันธ ์2563

เทศบาลต าบลมะเขอืแจ ้

วนัที ่    27      เดอืน มนีาคม พ.ศ.2563

งานทีจั่ดซีอ้หรอืจัดจา้ง วงเงนิงบประมาณ ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง รายชือ่ผเูสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผทูีไ่ดรั้บการคดัเลอืก
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20 จดัซ้ือสารชีวภณัฑก์ าจดัวชัพีช จ  านวน 5 ลิตร เฉพาะเจาะจง บริษทั บุษราพร การเกษตร จ ากดั 3750 บริษทั บุษราพร การเกษตร จ ากดั 3750 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 92.2 27 ก.พ. 63

21 ซ้ือหนงัสือพิมพล์ าพนูนิวส์ ประจ าเดือน มี.ค.63 เฉพาะเจาะจง หนงัสือพิมพล์ าพนูนิวส์ 100.00 หนงัสือพิมพล์ าพนูนิวส์ 100.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 93 28 ก.พ. 63

22 ซ้ือหนงัสือพิมพส์ปอร์ตนิวส์ ประจ าเดือน มี.ค.63 เฉพาะเจาะจง หนงัสือพิมพส์ปอร์ตนิวส์ 200.00 หนงัสือพิมพส์ปอร์ตนิวส์ 200.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 94 28 ก.พ. 63

23 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านลานทองพลาสติก สนง.ใหญ่ 1,659.57 ร้านลานทองพลาสติก สนง.ใหญ่ 1,659.57 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 95 28 ก.พ. 63

24 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง หจก.พรพธัสิญา 5,070.00 หจก.พรพธัสิญา 5,070.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 95.1 28 ก.พ. 63

25 ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงในการผสมน ้ายา และใชพ้น่หมอกควนั เดือน มี.ค.63 เฉพาะเจาะจง หจก.พชัรมณฑ์ 5,000.00 หจก.พชัรมณฑ์ 5,000.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 96 28 ก.พ. 63

26 จดัซ้ือยางนอก จ านวน  4 เส้น รถทะเบียน กข 9046 ล าพนู เฉพาะเจาะจง หจก.สหสายเหนือหล่อยาง 8,080.00 หจก.สหสายเหนือหล่อยาง 8,080.00 สินคา้และบริการมีมาตรฐาน 96.1 28 ก.พ. 63
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