
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท)  วีธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



หมายเหตุ

1 -จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,850.00               2,850.00              เฉพาะจาะจง ร้านไอที เซ็นเตอร์ บัวใหญ่ ร้านไอที เซ็นเตอร์ บัวใหญ่ ราคาต่ําสุด 13/2563 1-พ.ย.-62

2 -จัดซื�อถุงมือหนัง 5,000.00               5,000.00              เฉพาะจาะจง ร้าน เทพวิทยา ร้าน เทพวิทยา ราคาต่ําสุด 14/2563 4-พ.ย.-62

3 -จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว 7,600.00               7,600.00              เฉพาะจาะจง ร้าน เทพวิทยา ร้าน เทพวิทยา ราคาต่ําสุด 15/2563 4-พ.ย.-62

4 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 10,000.00              10,000.00             เฉพาะจาะจง หจก.เทพวิทยาครุภัณฑ์ หจก.เทพวิทยาครุภัณฑ์ ราคาต่ําสุด 16/2563 5-พ.ย.-62

5 -จัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 89,400.00              89,400.00             เฉพาะจาะจง นายประดิพัทธ์ รักธงชัย นายประดิพัทธ์ รักธงชัย ราคาต่ําสุด 17/2563 6-พ.ย.-62

6 -จัดซื�อถ้วยรางวัล 3,700.00               3,700.00              เฉพาะจาะจง นางสาวสายพิน ตระกูลสันติรัตน์ นางสาวสายพิน ตระกูลสันติรัตน์ ราคาต่ําสุด 18/2563 7-พ.ย.-62

7 -จัดซื�อสายสะพาย 3,600.00               3,600.00              เฉพาะจาะจง นางสาวสายพิน ตระกูลสันติรัตน์ นางสาวสายพิน ตระกูลสันติรัตน์ ราคาต่ําสุด 19/2563 7-พ.ย.-62

8 -จัดซื�อสังฆทาน งานลอยกระทง 1,800.00               1,800.00              เฉพาะจาะจง นายไพศาล โชติวรรณ นายไพศาล โชติวรรณ ราคาต่ําสุด 21/2563 7-พ.ย.-62

9 -จัดซื�อนํ�าดื�มงานวันลอยกระทง 2,000.00               2,000.00              เฉพาะจาะจง นายไพศาล โชติวรรณ นายไพศาล โชติวรรณ ราคาต่ําสุด 22/2563 8-พ.ย.-62

10 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน(นํ�าดื�ม) 150.00                  150.00                 เฉพาะจาะจง ร้านนํ�าดื�มรุ่งโรจน์ ร้านนํ�าดื�มรุ่งโรจน์ ราคาต่ําสุด 23/2563 15-พ.ย.-62

11 -จัดซื�อเครื�องตัดหญ้า 9,500.00               9,500.00              เฉพาะจาะจง ร้านสุภรณ์พาณิชย์ ร้านสุภรณ์พาณิชย์ ราคาต่ําสุด 24/2563 20-พ.ย.-62

12 -จัดซื�อครุภัณฑ์ทีวี ขนาด 40 นิ�ว 36,300.00              36,300.00             เฉพาะจาะจง ร้านเอสพีคอมพิวเตอร์ ร้านเอสพีคอมพิวเตอร์ ราคาต่ําสุด 25/2563 26-พ.ย.-62

13 -จัดซื�อครุภัณฑ์พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ�ว 30,000.00              30,000.00             เฉพาะจาะจง ร้านเอสพีคอมพิวเตอร์ ร้านเอสพีคอมพิวเตอร์ ราคาต่ําสุด 26/2563 26-พ.ย.-62

14 -จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื�องปริ�น) 7,380.00               7,380.00              เฉพาะจาะจง ร้านไอที เซ็นเตอร์ บัวใหญ่ ร้านไอที เซ็นเตอร์ บัวใหญ่ ราคาต่ําสุด 27/2563 27-พ.ย.-62

1 -จ้างเปลี�ยนพัดลมโบลเวอร์ มอเตอร์ 1,900.00               1,900.00              เฉพาะจาะจง หจก.อู่ ป.เจริญยนต์บัวใหญ่ หจก.อู่ ป.เจริญยนต์บัวใหญ่ ราคาต่ําสุด 5/2563 5-พ.ย.-62

2 -จ้างเหมาล้างทําความสะอาดและเติมนํ�ายา

แอร์ กพ.9373

1,200.00               1,200.00              เฉพาะจาะจง อู๊ตมอเตอร์ ออโต้แอร์ อู๊ตมอเตอร์ ออโต้แอร์ ราคาต่ําสุด 6/2563 5-พ.ย.-62

3 -จ้างซ่อมเครื�องถ่ายเอกสารของสํานัก

ปลัดเทศบาล

6,500.00               6,500.00              เฉพาะจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป ราคาต่ําสุด 7/2563 6-พ.ย.-62

4 -จ้างเหมาทําป้ายงานลอยกระทง ขนาด 4*8 

เมตร

3,840.00               3,840.00              เฉพาะจาะจง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ราคาต่ําสุด 8/2563 7-พ.ย.-62

5 -จ้างเหมาขบวนรถแห่พร้อมประดับตกแต่ง 3,000.00               3,000.00              เฉพาะจาะจง นางกรรณิกา จันดา นางกรรณิกา จันดา ราคาต่ําสุด 9/2563 7-พ.ย.-62

6 -จ้างเหมาทํากระทงใหญ่ 6,000.00               6,000.00              เฉพาะจาะจง นางสาวรําพรรณ การปลูก นางสาวรําพรรณ การปลูก ราคาต่ําสุด 10/2563 7-พ.ย.-62

7 -จ้างเหมาชุดการแสดง งานประเพณีลอย

กระทง

4,000.00               4,000.00              เฉพาะจาะจง นางสาวทันยา ศิริโสม นางสาวทันยา ศิริโสม ราคาต่ําสุด 11/2563 7-พ.ย.-62

8 -จ้างเหมาทํากระทงเล็ก 3,000.00               3,000.00              เฉพาะจาะจง นางกรรณิกา จันดา นางกรรณิกา จันดา ราคาต่ําสุด 12/2563 8-พ.ย.-62

9 -จ้างเหมาเวทีและเครื�องเสียง 10,000.00              10,000.00             เฉพาะจาะจง นายนัฐพล เล่าทรัพย์ นายนัฐพล เล่าทรัพย์ ราคาต่ําสุด 13/2563 8-พ.ย.-62

10 -จ้างเหมารถเครื�องเสียงขบวนแห่ 5,000.00               5,000.00              เฉพาะจาะจง นายนัฐพล เล่าทรัพย์ นายนัฐพล เล่าทรัพย์ ราคาต่ําสุด 14/2563 8-พ.ย.-62

11 -จ้างเหมาจัดทํารูปเล่มเอกสาร 1,350.00               1,350.00              เฉพาะจาะจง ร้านคิว.พี.ก๊อปปี� ร้านคิว.พี.ก๊อปปี� ราคาต่ําสุด 15/2563 15-พ.ย.-62

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน  2562

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  30 เดือน พฤศจิกายน  2562

          -  ผลการดําเนินการจัดซื้อ
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แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน  2562

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  30 เดือน พฤศจิกายน  2562

12 -จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ กบ.6509 

นครราชสีมา

8,450.00               8,450.00              เฉพาะจาะจง ร้านสิทธิโชค ออโต้ซาวด์ ร้านสิทธิโชค ออโต้ซาวด์ ราคาต่ําสุด 16/2563 20-พ.ย.-62

13 -จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 15,420.00              15,420.00             เฉพาะจาะจง หจก.อู่ ป.เจริญยนต์บัวใหญ่ หจก.อู่ ป.เจริญยนต์บัวใหญ่ ราคาต่ําสุด 17/2563 25-พ.ย.-62

1 -สัญญาซื�อขายนม ศพด. เทอม 2/2562 30,498.00              30,498.00             เฉพาะจาะจง สหกรณโคนมปากช่อง สหกรณโคนมปากช่อง ราคาต่ําสุด 52/2563 1-พ.ย.-62

2 -สัญญาซื�อขายนม ร.ร.อนุบาลฯ เทอม 

2/2562

100,643.40            100,643.40           เฉพาะจาะจง สหกรณโคนมปากช่อง สหกรณโคนมปากช่อง ราคาต่ําสุด

53/2563 1-พ.ย.-62

3 -สัญญาซื�อขายนม ร.ร.เทศบาลฯ 2/2562 195,187.00            195,187.00           เฉพาะจาะจง สหกรณโคนมปากช่อง สหกรณโคนมปากช่อง ราคาต่ําสุด 54/2563 1-พ.ย.-62

4 -สัญญาซื�อขายนม ร.ร.ชุมชนฯ 2/2562 103,693.20            103,693.20           เฉพาะจาะจง สหกรณโคนมปากช่อง สหกรณโคนมปากช่อง ราคาต่ําสุด 55/2563 1-พ.ย.-62

5 -จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.พัสดุ 16,400.00              16,400.00             เฉพาะจาะจง นางสาวคณิตรา นามสี นางสาวคณิตรา นามสี ราคาต่ําสุด 56/2563 5-พ.ย.-62

6 -สัญญาซื�อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,000.00              17,000.00             เฉพาะจาะจง ร้านเอสพีคอมพิวเตอร์ ร้านเอสพีคอมพิวเตอร์ ราคาต่ําสุด 57/2563 6-พ.ย.-62

7 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน

16,400.00              16,400.00             เฉพาะจาะจง นายสามรถ ไทยนอก นายสามรถ ไทยนอก ราคาต่ําสุด

58/2563 14-พ.ย.-62

8 -จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง 16,400.00              16,400.00             เฉพาะจาะจง นายปัญญา ชารีรัตน์ นายปัญญา ชารีรัตน์ ราคาต่ําสุด 59/2563 15-พ.ย.-62

9 -สัญญาซื�อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,000.00              17,000.00             เฉพาะจาะจง ร้านเอสพีคอมพิวเตอร์ ร้านเอสพีคอมพิวเตอร์ ราคาต่ําสุด 60/2563 20-พ.ย.-62

10 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 9,400.00               9,400.00              เฉพาะจาะจง นางสาวราตรี สังข์เขียว นางสาวราตรี สังข์เขียว ราคาต่ําสุด 61/2563 29-พ.ย.-62

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง  (สัญญา)


	พ.ย. 2562

