
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท)  วีธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



หมายเหตุ

1 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง ก.ย. 62 7,400.00               7,400.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 144/2562 2-ก.ย.-62

2 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง ก.ย. 62 4,000.00               4,000.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 145/2562 2-ก.ย.-62

3 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง ก.ย. 62 1,000.00               1,000.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 146/2562 2-ก.ย.-62

4 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง ก.ย. 62 10,500.00              10,500.00             เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 147/2562 2-ก.ย.-62

5 -จัดซื�ออุปกรณ์ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4,000.00               4,000.00              เฉพาะจาะจง นางสาวเบญจวรรณ กันหา นางสาวเบญจวรรณ กันหา ราคาต่ําสุด 148/2562 4-ก.ย.-62

6 -จัดซื�อวัสดุเครื�องดับเพลิง 24,500.00              24,500.00             เฉพาะจาะจง นายสรรชัย วันอินทร์ นายสรรชัย วันอินทร์ ราคาต่ําสุด 149/2562 5-ก.ย.-62

7 -จัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,090.00               1,090.00              เฉพาะจาะจง นางสารภี กรเพชรปาณี นางสารภี กรเพชรปาณี ราคาต่ําสุด 150/2562 6-ก.ย.-62

8 -จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว 25,000.00              25,000.00             เฉพาะจาะจง หจก. ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก. ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ ราคาต่ําสุด 151/2562 6-ก.ย.-62

9 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง ก.ย. 62 1,000.00               1,000.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 152/2562 11-ก.ย.-62

10 -จัดซื�อถังต้มนํ�าร้อนไฟฟ้าสแตนเลส 14,000.00              14,000.00             เฉพาะจาะจง นายสรรชัย วันอินทร์ นายสรรชัย วันอินทร์ ราคาต่ําสุด 153/2562 13-ก.ย.-62

11 -จัดซื�อสายยาง ขนาด 4 หุน ยาว 50 เมตร 2,000.00               2,000.00              เฉพาะจาะจง หจก. ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ หจก. ส.เสรีสปอร์ตเซ็นเตอร์ ราคาต่ําสุด 154/2562 13-ก.ย.-62

12 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 2,480.00               2,480.00              เฉพาะจาะจง ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ราคาต่ําสุด 155/2562 13-ก.ย.-62

13 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 6,112.00               6,112.00              เฉพาะจาะจง ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ราคาต่ําสุด 156/2562 16-ก.ย.-62

14 -จัดซื�อ สายชาร์จแบตเครื�องโน๊ตบุค 1,430.00               1,430.00              เฉพาะจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป ราคาต่ําสุด 157/2562 17-ก.ย.-62

15 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน โครงการติดตามและ

เฝ้าระวังพัฒนาการเด็กเล็กฯ

2,000.00               2,000.00              เฉพาะจาะจง ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ราคาต่ําสุด 158/2562 17-ก.ย.-62

16 -จัดซื�อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง 12,800.00              12,800.00             เฉพาะจาะจง นายธีรยุทธ เขียนนอก นายธีรยุทธ เขียนนอก ราคาต่ําสุด 159/2562 23-ก.ย.-62

17 -จัดซื�อหมึกเครื�องถ่ายเอกสาร 11,000.00              11,000.00             เฉพาะจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป ราคาต่ําสุด 160/2562 26-ก.ย.-62

1 -จ้างเหมาทําป้ายไว โครงการฝึกซักซ้อม

แผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

350.00                  350.00                 เฉพาะจาะจง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ราคาต่ําสุด 77/2562 4-ก.ย.-62

2 -จ้างเหมาซ่อมแซมฐานและล้อตู้เก็บเครื�อง

ขยายเสียง

1,500.00               1,500.00              เฉพาะจาะจง ร้าน สิทธิโชค ออโต้ซาวน์ ร้าน สิทธิโชค ออโต้ซาวน์ ราคาต่ําสุด 78/2562 6-ก.ย.-62

3 -จ้างเหมาซ่อมแซมเครื�องขยายเสียง 2,000.00               2,000.00              เฉพาะจาะจง นายนพดล แสงสุรกุล นายนพดล แสงสุรกุล ราคาต่ําสุด 79/2562 6-ก.ย.-62

4 -จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  กบ 

6509

2,350.00               2,350.00              เฉพาะจาะจง หจก.อู่ ป.เจริญยนต์บัวใหญ่ หจก.อู่ ป.เจริญยนต์บัวใหญ่ ราคาต่ําสุด 80/2562 6-ก.ย.-62

5 -จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  กพ 

9373

1,700.00               1,700.00              เฉพาะจาะจง นายประยูร จันดิษ นายประยูร จันดิษ ราคาต่ําสุด 81/2562 10-ก.ย.-62

6 -จ้างเหมาทําป้ายไว โครงการติดตามและเฝ้า

ระวังพัฒนาการเด็กเล็กฯ

300.00                  300.00                 เฉพาะจาะจง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ราคาต่ําสุด 82/2562 16-ก.ย.-62

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2562

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  30   เดือน กันยายน  2562

          -  ผลการดําเนินการจัดซื้อ

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท)  วีธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



หมายเหตุ

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2562

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  30   เดือน กันยายน  2562

7 -จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดทํารูปเล่ม 

โครงการติดตามและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก

เล็กฯ

1,050.00               1,050.00              เฉพาะจาะจง ร้าน คิว.พี.ก๊อปปี� ร้าน คิว.พี.ก๊อปปี� ราคาต่ําสุด 83/2562 16-ก.ย.-62

8 -จ้างเหมาทํารูปเล่มเอกสาร เทศบัญญัติปี 

2563

4,550.00               4,550.00              เฉพาะจาะจง ร้าน คิว.พี.ก๊อปปี� ร้าน คิว.พี.ก๊อปปี� ราคาต่ําสุด 84/2562 19-ก.ย.-62


	ก.ย. 2562

