
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท)  วีธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



หมายเหตุ

1 -จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื�องปริ�น) 1,400.00               1,400.00              เฉพาะจาะจง ร้านเอ็มแอนด์ซี เซอร์วิส ร้านเอ็มแอนด์ซี เซอร์วิส ราคาต่ําสุด 28/2563 6-ธ.ค.-62

2 -จัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร(์ทรายอเบส) 9,000.00               9,000.00              เฉพาะจาะจง ร้านณัฏฐาการค้า ร้านณัฏฐาการค้า ราคาต่ําสุด 29/2563 6-ธ.ค.-62

3 -จัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร(์ยาพ่นหมอกควัน) 15,000.00              15,000.00             เฉพาะจาะจง ร้านณัฏฐาการค้า ร้านณัฏฐาการค้า ราคาต่ําสุด 30/2563 6-ธ.ค.-62

4 -จัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,200.00               1,200.00              เฉพาะจาะจง ร้านสุภรณ์พาณิชย์ ร้านสุภรณ์พาณิชย์ ราคาต่ําสุด 31/2563 6-ธ.ค.-62

5 -จัดซื�อเครื�องพ่นหมอกควัน               59,000.00              59,000.00  เฉพาะจาะจง บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี� 

จํากัด

บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี� 

จํากัด

ราคาต่ําสุด 32/2563 11-ธ.ค.-62

6 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 2,960.00               2,960.00              เฉพาะจาะจง ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ราคาต่ําสุด 33/2563 19-ธ.ค.-62

7 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน(นํ�าดื�ม) 150.00                  150.00                 เฉพาะจาะจง ร้านนํ�าดื�มรุ่งโรจน์ ร้านนํ�าดื�มรุ่งโรจน์ ราคาต่ําสุด 34/2563 19-ธ.ค.-62

8

-จัดซื�อชุดสังฆทานถวายพระสงฆ์ โครงการ

งานปีใหม่

3,000.00               3,000.00              เฉพาะจาะจง

นายไพศาล โชติวรรณ นายไพศาล โชติวรรณ

ราคาต่ําสุด 35/2563 20-ธ.ค.-62

9 -จัดซื�อวัสดุอุปกรณ์ โครงการงานปีใหม่ 2,295.00               2,295.00              เฉพาะจาะจง นายไพศาล โชติวรรณ นายไพศาล โชติวรรณ ราคาต่ําสุด 36/2563 26-ธ.ค.-62

1 -จ้างจัดทํารูปเล่มเอกสาร 5,840.00               5,840.00              เฉพาะจาะจง ร้านคิว.พี.ก๊อปปี� ร้านคิว.พี.ก๊อปปี� ราคาต่ําสุด 18/2563 3-ธ.ค.-62

2 -จ้างซ่อมชุดอบกระดาษ เครื�องปริ�นเตอร์ 1,800.00               1,800.00              เฉพาะจาะจง นายมนตรี มาลีวรรณ นายมนตรี มาลีวรรณ ราคาต่ําสุด 19/2563 6-ธ.ค.-62

3 -จ้างเหมาทําป้ายงไวนิล ขนาด 1.2*2.40 

เมตร(เทศกาลปีใหม)่

2,400.00               2,400.00              เฉพาะจาะจง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ราคาต่ําสุด 20/2563 19-ธ.ค.-62

4 -จ้างเหมาทําป้ายงไวนิล ขนาด 1.2*4 เมตร

(งานปีใหม)่

580.00                  580.00                 เฉพาะจาะจง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ราคาต่ําสุด 21/2563 20-ธ.ค.-62

5 -จ้างเหมาทําป้ายงไวนิล ขนาด 2*4 เมตร

(มหกรรมศิลปะนานาชาติ)

960.00                  960.00                 เฉพาะจาะจง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ราคาต่ําสุด 22/2563 24-ธ.ค.-62

6 -จ้างเหมาทําป้ายงไวนิล ขนาด 1*2 เมตร

(เทศกาลปีใหม)่

240.00                  240.00                 เฉพาะจาะจง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ราคาต่ําสุด 23/2563 24-ธ.ค.-62

7 -จ้างเหมาทําอาหารว่าง โครงการงานปีใหม่ 3,000.00               3,000.00              เฉพาะจาะจง นายไพศาล โชติวรรณ นายไพศาล โชติวรรณ ราคาต่ําสุด 24/2563 27-ธ.ค.-62

1

-จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน(แทน 72/2563)

9,400.00               9,400.00              เฉพาะจาะจง นางสาวพิชญา แสนศรี นางสาวพิชญา แสนศรี ราคาต่ําสุด

62/2563 16-ธ.ค.-62

2 -จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.พัสดุ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง น.ส.ขนิษฐา ภวารศรี น.ส.ขนิษฐา ภวารศรี ราคาต่ําสุด 63/2563 27-ธ.ค.-62

3 -จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง น.ส.วันใหม่ พืชสิงห์ น.ส.วันใหม่ พืชสิงห์ ราคาต่ําสุด 64/2563 27-ธ.ค.-62

4 -จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.ธุรการ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง น.ส.ศรีสกุล แก้วอาจ น.ส.ศรีสกุล แก้วอาจ ราคาต่ําสุด 65/2563 27-ธ.ค.-62

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม  2562

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  31  เดือน ธันวาคม  2562

          -  ผลการดําเนินการจัดซื้อ

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง  (สัญญา)



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท)  วีธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



หมายเหตุ

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม  2562

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  31  เดือน ธันวาคม  2562

5 -จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างไฟ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายสันติ บุรีมาศ นายสันติ บุรีมาศ ราคาต่ําสุด 66/2563 27-ธ.ค.-62

6 -จ้างเหมาบริการ คนสวน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายเนตร เสามณี นายเนตร เสามณี ราคาต่ําสุด 67/2563 27-ธ.ค.-62

7 -จ้างเหมาบริการ คนสวน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปิยะทร พรหมหมอก นายปิยะทร พรหมหมอก ราคาต่ําสุด 68/2563 27-ธ.ค.-62

8 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 24,000.00              24,000.00             เฉพาะจาะจง นางสายรุ้ง รักษาเดช นางสายรุ้ง รักษาเดช ราคาต่ําสุด 69/2563 27-ธ.ค.-62

9 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 24,000.00              24,000.00             เฉพาะจาะจง นางจินตนา พรหมเสมา นางจินตนา พรหมเสมา ราคาต่ําสุด 70/2563 27-ธ.ค.-62

10 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง นางสาววัลภา ชุนสอน นางสาววัลภา ชุนสอน ราคาต่ําสุด 71/2563 27-ธ.ค.-62

11 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ ศรีวงษ์ น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ ศรีวงษ์ ราคาต่ําสุด 72/2563 27-ธ.ค.-62

12 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง น.ส.กมลทิพย์ สุภาพงษ์ น.ส.กมลทิพย์ สุภาพงษ์ ราคาต่ําสุด 73/2563 27-ธ.ค.-62

13 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง น.ส.ศิริมา ภูมูล น.ส.ศิริมา ภูมูล ราคาต่ําสุด 74/2563 27-ธ.ค.-62

14 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง น.ส.ทันยา ศิริโสม น.ส.ทันยา ศิริโสม ราคาต่ําสุด 75/2563 27-ธ.ค.-62

15 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง นางธมลวรรณ เทียมดาว นางธมลวรรณ เทียมดาว ราคาต่ําสุด 76/2563 27-ธ.ค.-62

16 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง น.ส.นฤมล ไชยดี น.ส.นฤมล ไชยดี ราคาต่ําสุด 77/2563 27-ธ.ค.-62

17

 

สะอาดถนน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปัญญา พรหมสูงยาง นายปัญญา พรหมสูงยาง ราคาต่ําสุด 78/2563 27-ธ.ค.-62

18

 

สะอาดถนน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายถาวร มาตสุรี นายถาวร มาตสุรี ราคาต่ําสุด 79/2563 27-ธ.ค.-62

19

 

สะอาดถนน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายสถาพร พรศรี นายสถาพร พรศรี ราคาต่ําสุด 80/2563 27-ธ.ค.-62

20

 

สะอาดถนน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายจิระพงษ์ ไชยผง นายจิระพงษ์ ไชยผง ราคาต่ําสุด 81/2563 27-ธ.ค.-62

21

 

สะอาดถนน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายณรงค์ชัย ระว้า นายณรงค์ชัย ระว้า ราคาต่ําสุด 82/2563 27-ธ.ค.-62

22

 

สะอาดถนน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปัญญา พรศรี นายปัญญา พรศรี ราคาต่ําสุด 83/2563 27-ธ.ค.-62

23

 

สะอาดถนน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายอนุภาพ ปัญญา นายอนุภาพ ปัญญา ราคาต่ําสุด 84/2563 27-ธ.ค.-62

24

 

สะอาดถนน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายสุวรรณ์ ปาปัดฉิม นายสุวรรณ์ ปาปัดฉิม ราคาต่ําสุด 85/2563 27-ธ.ค.-62

25

 

สะอาดถนน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นางกรรณิกา จันดา นางกรรณิกา จันดา ราคาต่ําสุด 86/2563 27-ธ.ค.-62

26

 

สะอาดถนน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายทวี ศรีนอก นายทวี ศรีนอก ราคาต่ําสุด 87/2563 27-ธ.ค.-62

27

 

สะอาดถนน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายบุญชนะ ทองแสน นายบุญชนะ ทองแสน ราคาต่ําสุด 88/2563 27-ธ.ค.-62

28

 

สะอาดถนน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายก้านทอง พรหมเสมา นายก้านทอง พรหมเสมา ราคาต่ําสุด 89/2563 27-ธ.ค.-62

29

 

สะอาดถนน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายสามารถ ไทยนอก นายสามารถ ไทยนอก ราคาต่ําสุด 90/2563 27-ธ.ค.-62

30

 

สะอาดถนน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นางสาวคณิตรา นามสี นางสาวคณิตรา นามสี ราคาต่ําสุด 91/2563 27-ธ.ค.-62

31

 

สะอาดถนน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายคงกะพันธ์ รุจิระพงษ์ นายคงกะพันธ์ รุจิระพงษ์ ราคาต่ําสุด 92/2563 27-ธ.ค.-62

32 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถเก็บขยะมูล

ฝอย

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปรีชา บุราณรมณ์ นายปรีชา บุราณรมณ์ ราคาต่ําสุด

93/2563 27-ธ.ค.-62

33 -จ้างเหมาบริการ พนักงานประจํารถเก็บ

ขยะมูลฝอย

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายทองใบ คตชั�ง นายทองใบ คตชั�ง ราคาต่ําสุด

94/2563 27-ธ.ค.-62

34 -จ้างเหมาบริการ พนักงานประจํารถเก็บ

ขยะมูลฝอย

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายเสน่ห์ สาวันดี นายเสน่ห์ สาวันดี ราคาต่ําสุด

95/2563 27-ธ.ค.-62

35 -จ้างเหมาบริการ พนักงานประจํารถเก็บ

ขยะมูลฝอย

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปรีชา ชารีรัตน์ นายปรีชา ชารีรัตน์ ราคาต่ําสุด

96/2563 27-ธ.ค.-62
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หมายเหตุ

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม  2562

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  31  เดือน ธันวาคม  2562

36 -จ้างเหมาบริการ พนักงานประจํารถเก็บ

ขยะมูลฝอย

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายอรุณ บุตรศรีภูมิ นายอรุณ บุตรศรีภูมิ ราคาต่ําสุด

97/2563 27-ธ.ค.-62

37

-จ้างเหมาบริการ ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง น.ส.เดือนดาว คงเจริญ น.ส.เดือนดาว คงเจริญ ราคาต่ําสุด

98/2563 27-ธ.ค.-62

38 -จ้างเหมาบริการ ภารโรง 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นางนันทิพร ชนไธสง นางนันทิพร ชนไธสง ราคาต่ําสุด 99/2563 27-ธ.ค.-62

39 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับขับรถยนต์ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายขจรศักดิ� โลหณุต นายขจรศักดิ� โลหณุต ราคาต่ําสุด 100/2563 27-ธ.ค.-62

40 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับขับรถยนต์ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายชาติชาย ชนไธสง นายชาติชาย ชนไธสง ราคาต่ําสุด 101/2563 27-ธ.ค.-62

41 -จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.ธุรการ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง น.ส.รสริน ชัยวงค์ น.ส.รสริน ชัยวงค์ ราคาต่ําสุด 102/2563 27-ธ.ค.-62

42 -จ้างเหมาบริการ ผช.นักทรัพยากรบุคคล 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นางณัฐนิชา นิลดวงดี นางณัฐนิชา นิลดวงดี ราคาต่ําสุด 103/2563 27-ธ.ค.-62

43 -จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายบุญเพ็ง พืชนอก นายบุญเพ็ง พืชนอก ราคาต่ําสุด 104/2563 27-ธ.ค.-62

44 -จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายบรรจง ปฏิทันโด นายบรรจง ปฏิทันโด ราคาต่ําสุด 105/2563 27-ธ.ค.-62

45 -จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายประวิทย์ เล่าทรัพย์ นายประวิทย์ เล่าทรัพย์ ราคาต่ําสุด 106/2563 27-ธ.ค.-62

46 -จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายภูคิด แสนโชติ นายภูคิด แสนโชติ ราคาต่ําสุด 107/2563 27-ธ.ค.-62

47 -จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปัญญา ชารีรัตน์ นายปัญญา ชารีรัตน์ ราคาต่ําสุด 108/2563 27-ธ.ค.-62

48 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับเครื�องจักรกลขนา 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายพันธ์ มณีรัตน์ นายพันธ์ มณีรัตน์ ราคาต่ําสุด 109/2563 27-ธ.ค.-62

49 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับเครื�องจักรกลขนา 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปรีชา จันทร์มณี นายปรีชา จันทร์มณี ราคาต่ําสุด 110/2563 27-ธ.ค.-62

50 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับเครื�องจักรกลขนา 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายสมส่วน ครองแสนเมือง นายสมส่วน ครองแสนเมือง ราคาต่ําสุด 111/2563 27-ธ.ค.-62

51 -จ้างเหมาบริการ พนักงานวิทยุ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายอรรถสิทธิ� ศรีตนทิพย์ นายอรรถสิทธิ� ศรีตนทิพย์ ราคาต่ําสุด 112/2563 27-ธ.ค.-62
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