
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท)  วีธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อ

ื 

วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อ

ื 

หมายเหตุ

1 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง ต.ค. 61 14,105.00              14,105.00             เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 1/2562 1-ต.ค.-61

2 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง ต.ค. 61 1,500.00               1,500.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 2/2562 1-ต.ค.-61

3 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง ต.ค. 61 1,000.00               1,000.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 3/2562 1-ต.ค.-61

4 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง ต.ค. 61 14,360.00              14,360.00             เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 4/2562 1-ต.ค.-61

5 -จัดซื�อหมึกเครื�องถ่ายเอกสาร 15,600.00              15,600.00             เฉพาะจาะจง ร้าน ราชา โอ.เอ ร้าน ราชา โอ.เอ ราคาต่ําสุด 5/2562 23-ต.ค.-61

6 -จัดซื�อหมึกเครื�องพิมพ์ 15,500.00              15,500.00             เฉพาะจาะจง ร้าน ไอที เซ็นเตอร์ บัวใหญ่ ร้าน ไอที เซ็นเตอร์ บัวใหญ่ ราคาต่ําสุด 6/2562 24-ต.ค.-61

7 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง ต.ค. 61 3,000.00               3,000.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 7/2562 24-ต.ค.-61

8 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 9,802.00               9,802.00              เฉพาะจาะจง ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ราคาต่ําสุด 8/2562 24-ต.ค.-61

9 -จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง 75,900.00              75,900.00             เฉพาะจาะจง นางสุภรณ์ ธงฤทธิ� นางสุภรณ์ ธงฤทธิ� ราคาต่ําสุด 9/2562 26-ต.ค.-61

10 -จัดซื�อวัสดุอุปกรณ์ทําสนาม โครงการแข่งขันกี 12,771.14              12,771.14             เฉพาะจาะจง หจก.สมพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง หจก.สมพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง ราคาต่ําสุด 10/2562 26-ต.ค.-61

11

-จัดซื�อท่อ ขนาด 3 นิ�ว ยาว 6 เมตร หนา 3.0

 มม.

24,000.00              24,000.00             เฉพาะจาะจง นางสุภรณ์ ธงฤทธิ� นางสุภรณ์ ธงฤทธิ� ราคาต่ําสุด 11/2562 29-ต.ค.-61

12 -จัดซื�อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ โครงกา 1,970.00               1,970.00              เฉพาะจาะจง บ้านยารักษ์คุณ บ้านยารักษ์คุณ ราคาต่ําสุด 12/2562 29-ต.ค.-61

13 -จัดซื�อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬา 35,650.00              35,650.00             เฉพาะจาะจง ร้าน ดี แอนด์ ที สปอร์ตบัวใหญ่ ร้าน ดี แอนด์ ที สปอร์ตบัวใหญ่ ราคาต่ําสุด 13/2562 29-ต.ค.-61

14 -จัดซื�อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬา 12,600.00              12,600.00             เฉพาะจาะจง ร้าน ดี แอนด์ ที สปอร์ตบัวใหญ่ ร้าน ดี แอนด์ ที สปอร์ตบัวใหญ่ ราคาต่ําสุด 14/2562 29-ต.ค.-61

15 -จัดซื�อนํ�าดื�มและนํ�าแข็ง โครงการแข่งขันกีฬา 6,000.00               6,000.00              เฉพาะจาะจง นางสุภรณ์ ธงฤทธิ� นางสุภรณ์ ธงฤทธิ� ราคาต่ําสุด 15/2562 31-ต.ค.-61

16 -จัดซื�อลูกโป่งสวรรค์ โครงการงานแข่งขัน 1,500.00               1,500.00              เฉพาะจาะจง นายสมพงษ์ เชิงเทิน นายสมพงษ์ เชิงเทิน ราคาต่ําสุด 16/2562 31-ต.ค.-61

1 -จ้างเหมาจัดทําป้าย โครงการแข่งขันกีฬา 6,340.00               6,340.00              เฉพาะจาะจง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ราคาต่ําสุด 1/2562 9-ต.ค.-61

2 -จ้างเหมาจัดทําพวงมาลาดอกไม้สด

(สักการะ ร.9)

1,000.00               1,000.00              

เฉพาะจาะจง

นางสาวณิชาประภา ส่งศิริ นางสาวณิชาประภา ส่งศิริ ราคาต่ําสุด 2/2562 11-ต.ค.-61

3 -จ้างเหมาจัดทําพวงมาลาดอกไม้สด

(สักการะ ร.5)

1,000.00               1,000.00              

เฉพาะจาะจง

นางสาวณิชาประภา ส่งศิริ นางสาวณิชาประภา ส่งศิริ ราคาต่ําสุด 3/2562 19-ต.ค.-61

4 -จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดทํารูปเล่ม 10,736.00              10,736.00             เฉพาะจาะจง ร้าน คิว.พี.ก๊อปปี� ร้าน คิว.พี.ก๊อปปี� ราคาต่ําสุด 4/2562 24-ต.ค.-61

5 -จ้างเหมาซ่อมบํารุงเครื�องตัดหญ้าแบบ

สะพาย

1,260.00               1,260.00              

เฉพาะจาะจง

นางสุภรณ์ ธงฤทธิ� นางสุภรณ์ ธงฤทธิ� ราคาต่ําสุด 5/2562 25-ต.ค.-61

6 -จ้างเหมาเครื�องขยายเสียงโครงการแข่งขัน

กีฬาฯ

12,000.00              12,000.00             

เฉพาะจาะจง

นางบุญโฮม มะณียศ นางบุญโฮม มะณียศ ราคาต่ําสุด 6/2562 26-ต.ค.-61

7 -จ้างเหมาทําอาหาร โครงการแข่งขันกีฬา 10,000.00              10,000.00             เฉพาะจาะจง นางรัชนีกร บุราณรมณ์ นางรัชนีกร บุราณรมณ์ ราคาต่ําสุด 7/2562 26-ต.ค.-61

1 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับขับรถยนต์ 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายขจรศักดิ� โลหณุต นายขจรศักดิ� โลหณุต ราคาต่ําสุด 1/2562 1-ต.ค.-61

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง  (สัญญา)

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม  2561

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  31  เดือน ตุลาคม  2561

          -  ผลการดําเนินการจัดซื้อ



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
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แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม  2561

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  31  เดือน ตุลาคม  2561

2 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับขับรถยนต์ 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายชาติชาย ชนไธสง นายชาติชาย ชนไธสง ราคาต่ําสุด 2/2562 1-ต.ค.-61

3 -จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.ธุรการ 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นางสาวสไบพลู คุ้มบัว นางสาวสไบพลู คุ้มบัว ราคาต่ําสุด 3/2562 1-ต.ค.-61

4 -จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.ธุรการ 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง น.ส.ศรีสกุล แก้วอาจ น.ส.ศรีสกุล แก้วอาจ ราคาต่ําสุด 4/2562 1-ต.ค.-61

5 -จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างไฟ 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายสันติ บุรีมาศ นายสันติ บุรีมาศ ราคาต่ําสุด 5/2562 1-ต.ค.-61

6 -จ้างเหมาบริการ คนสวน 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายเนตร เสามณี นายเนตร เสามณี ราคาต่ําสุด 6/2562 1-ต.ค.-61

7 -จ้างเหมาบริการ คนสวน 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายปิยะทร พรหมหมอก นายปิยะทร พรหมหมอก ราคาต่ําสุด 7/2562 1-ต.ค.-61

8 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 54,000.00              54,000.00             เฉพาะจาะจง น.ส.ศิริมา ภูมูล น.ส.ศิริมา ภูมูล ราคาต่ําสุด 8/2562 1-ต.ค.-61

9 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 42,000.00              42,000.00             เฉพาะจาะจง นางจินตนา พรหมเสมา นางจินตนา พรหมเสมา ราคาต่ําสุด 9/2562 1-ต.ค.-61

10 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 42,000.00              42,000.00             เฉพาะจาะจง นางสายรุ้ง รักษาเดช นางสายรุ้ง รักษาเดช ราคาต่ําสุด 10/2562 1-ต.ค.-61

11 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 54,000.00              54,000.00             เฉพาะจาะจง นางธมลวรรณ เทียมดาว นางธมลวรรณ เทียมดาว ราคาต่ําสุด 11/2562 1-ต.ค.-61

12 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 54,000.00              54,000.00             เฉพาะจาะจง น.ส.ทันยา ศิริโสม น.ส.ทันยา ศิริโสม ราคาต่ําสุด 12/2562 1-ต.ค.-61

13 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 54,000.00              54,000.00             เฉพาะจาะจง น.ส.นฤมล ไชยดี น.ส.นฤมล ไชยดี ราคาต่ําสุด 13/2562 1-ต.ค.-61

14 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 54,000.00              54,000.00             เฉพาะจาะจง นางสาววัลภา ชุนสอน นางสาววัลภา ชุนสอน ราคาต่ําสุด 14/2562 1-ต.ค.-61

15 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 54,000.00              54,000.00             เฉพาะจาะจง นางสาวเบญญทิพย์  นามวงษา นางสาวเบญญทิพย์  นามวงษา ราคาต่ําสุด 15/2562 1-ต.ค.-61

16 -จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นางสาวเกศแก้ว เพียนอก นางสาวเกศแก้ว เพียนอก ราคาต่ําสุด 16/2562 1-ต.ค.-61

17 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายบุญชนะ ทองแสน นายบุญชนะ ทองแสน ราคาต่ําสุด 17/2562 1-ต.ค.-61

18 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายทวี ศรีนอก นายทวี ศรีนอก ราคาต่ําสุด 18/2562 1-ต.ค.-61

19 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นางสาวจุฑามาศ ทวีฤทธิ� นางสาวจุฑามาศ ทวีฤทธิ� ราคาต่ําสุด 19/2562 1-ต.ค.-61

20 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นางกรรณิกา จันดา นางกรรณิกา จันดา ราคาต่ําสุด 20/2562 1-ต.ค.-61

21 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายอานุภาพ ปัญญา นายอานุภาพ ปัญญา ราคาต่ําสุด 21/2562 1-ต.ค.-61

22 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายสุวรรณ์ ปาปัดฉิม นายสุวรรณ์ ปาปัดฉิม ราคาต่ําสุด 22/2562 1-ต.ค.-61

23 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายปัญญา พรศรี นายปัญญา พรศรี ราคาต่ําสุด 23/2562 1-ต.ค.-61

24 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายจิรพงษ์ ไชยผง นายจิรพงษ์ ไชยผง ราคาต่ําสุด 24/2562 1-ต.ค.-61

25 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายปัญญา พรมสูงยาง นายปัญญา พรมสูงยาง ราคาต่ําสุด 25/2562 1-ต.ค.-61

26 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายอุทัย ชํานาญดี นายอุทัย ชํานาญดี ราคาต่ําสุด 26/2562 1-ต.ค.-61

27 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายณรงค์ชัย ระว้า นายณรงค์ชัย ระว้า ราคาต่ําสุด 27/2562 1-ต.ค.-61

28 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายปัญญา ชารีรัตน์ นายปัญญา ชารีรัตน์ ราคาต่ําสุด 28/2562 1-ต.ค.-61

29 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายกัณหา ประเสริฐแก้ว นายกัณหา ประเสริฐแก้ว ราคาต่ําสุด 29/2562 1-ต.ค.-61

30 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายถาวร มาตสุรี นายถาวร มาตสุรี ราคาต่ําสุด 30/2562 1-ต.ค.-61

31 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายอรุณ บุตรศรีภูมิ นายอรุณ บุตรศรีภูมิ ราคาต่ําสุด 31/2562 1-ต.ค.-61

32 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายเสน่ห์ สาวันดี นายเสน่ห์ สาวันดี ราคาต่ําสุด 32/2562 1-ต.ค.-61

33 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายทองใบ คตชั�ง นายทองใบ คตชั�ง ราคาต่ําสุด 33/2562 1-ต.ค.-61

34 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายวารินทร์ วงบุตร นายวารินทร์ วงบุตร ราคาต่ําสุด 34/2562 1-ต.ค.-61

35 -จ้างเหมาบริการ คนงานทั�วไป 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายสุรินทร์ พาละพล นายสุรินทร์ พาละพล ราคาต่ําสุด 35/2562 1-ต.ค.-61



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท)  วีธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อ

ื 

วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อ

ื 

หมายเหตุ

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม  2561

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  31  เดือน ตุลาคม  2561

36

-จ้างเหมาบริการ ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข

46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นางสาวเดือนดาว คงเจริญ นางสาวเดือนดาว คงเจริญ ราคาต่ําสุด 36/2562 1-ต.ค.-61

37 -จ้างเหมาบริการ พนักงานวิทยุ 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายอรรถสิทธิ� ศรีตนทิพย์ นายอรรถสิทธิ� ศรีตนทิพย์ ราคาต่ําสุด 37/2562 1-ต.ค.-61

38 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับเครื�องจักรกล

ขนาดเบา

46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายปรีชา จันทร์มณี นายปรีชา จันทร์มณี ราคาต่ําสุด 38/2562 1-ต.ค.-61

39 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับเครื�องจักรกล

ขนาดเบา

46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายสมส่วน ครองแสนเมือง นายสมส่วน ครองแสนเมือง ราคาต่ําสุด 39/2562 1-ต.ค.-61

40 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับเครื�องจักรกล

ขนาดเบา

46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายพันธ์ มณีรัตน์ นายพันธ์ มณีรัตน์ ราคาต่ําสุด 40/2562 1-ต.ค.-61

41 -จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายบุญเพ็ง พืชนอก นายบุญเพ็ง พืชนอก ราคาต่ําสุด 41/2562 1-ต.ค.-61

42 -จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายไพฑูรย์ ศรีนํามัง นายไพฑูรย์ ศรีนํามัง ราคาต่ําสุด 42/2562 1-ต.ค.-61

43 -จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายภูคิด แสนโชติ นายภูคิด แสนโชติ ราคาต่ําสุด 43/2562 1-ต.ค.-61

44 -จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายประวิทย์ เล่าทรัพย์ นายประวิทย์ เล่าทรัพย์ ราคาต่ําสุด 44/2562 1-ต.ค.-61

45 -จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง นายบรรจง ปฏิทันโด นายบรรจง ปฏิทันโด ราคาต่ําสุด 45/2562 1-ต.ค.-61

46 -จ้างเหมาบริการ ภารโรง 46,800.00              46,800.00             เฉพาะจาะจง น.ส.รสริน ชัยวงค์ น.ส.รสริน ชัยวงค์ ราคาต่ําสุด 46/2562 1-ต.ค.-61
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