
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท)  วีธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



หมายเหตุ

1 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน(ชั�นวาง 3 ชั�น) 1,050.00               1,050.00              เฉพาะจาะจง ร้านอ้วนเฟอร์นิเจอร์ ร้านอ้วนเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ําสุด 91/2563 1-มิ.ย.-63

2 -จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง 9,000.00               9,000.00              เฉพาะจาะจง ร้าน ป.อุปกรณ์ไฟฟ้า ร้าน ป.อุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาต่ําสุด 92/2563 9-มิ.ย.-63

3 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน(นํ�าดื�ม) 200.00                  200.00                 เฉพาะจาะจง ร้านนํ�าดื�มรุ่งโรจน์ ร้านนํ�าดื�มรุ่งโรจน์ ราคาต่ําสุด 93/2563 16-มิ.ย.-63

4 -จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง 3,410.00               3,410.00              เฉพาะจาะจง ร้านศรีวิไลวัสดุ ร้านศรีวิไลวัสดุ ราคาต่ําสุด 94/2563 18-มิ.ย.-63

5 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 7,555.00               7,555.00              เฉพาะจาะจง ร้านอ้วนเฟอร์นิเจอร์ ร้านอ้วนเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ําสุด 95/2563 29-มิ.ย.-63

6 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน(ชั�นวาง 3 ชั�น) 1,050.00               1,050.00              เฉพาะจาะจง ร้านอ้วนเฟอร์นิเจอร์ ร้านอ้วนเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ําสุด 96/2563 30-มิ.ย.-63

7 -จัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,680.00               1,680.00              เฉพาะจาะจง ร้านสุภรณ์พาณิชย์ ร้านสุภรณ์พาณิชย์ ราคาต่ําสุด 97/2563 30-มิ.ย.-63

1 -จ้างซ่อมรถเก็บขนขยะมูลฝอย 6,920.00               6,920.00              เฉพาะจาะจง นายประยูร จันดิษ นายประยูร จันดิษ ราคาต่ําสุด 48/2563 2-มิ.ย.-63

2 -จ้างซ่อมเครื�องถ่ายเอกสารของสํานัก

ปลัดเทศบาล

2,550.00               2,550.00              เฉพาะจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป ราคาต่ําสุด 49/2563 17-มิ.ย.-63

3 -จ้างเหมาทําป้าย ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ให้ประชาชนคัดแยกขยะ

5,900.00               5,900.00              เฉพาะจาะจง ร้าน บัวลายอิงเจ็ท ร้าน บัวลายอิงเจ็ท ราคาต่ําสุด 50/2563 17-มิ.ย.-63

4 -จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ กบ.6509 

นครราชสีมา

1,450.00               1,450.00              เฉพาะจาะจง ร้าน สมพงษ์ มอเตอร์ ร้าน สมพงษ์ มอเตอร์ ราคาต่ําสุด 51/2563 23-มิ.ย.-63

5 -จ้างเหมาจัดทําภาพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 450.00                  450.00                 เฉพาะจาะจง นายประยุทธ์  ปะวะเสนัง นายประยุทธ์  ปะวะเสนัง ราคาต่ําสุด 52/2563 19-มิ.ย.-63

1 -สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลฯ

99,500.00              99,500.00             เฉพาะจาะจง นางสาวปภัสสร แสงทอน นางสาวปภัสสร แสงทอน ราคาต่ําสุด 178/2563 18-มิ.ย.-63

2 -สัญญาซ่อมแซมคันคู และซ่อมแซมท่อ

ระบายนํ�าลําห้วยนาเจริญ

21,500.00              21,500.00             เฉพาะจาะจง นายเสรี ศรีปัจฉิม นายเสรี ศรีปัจฉิม ราคาต่ําสุด 179/2563 25-มิ.ย.-63

3 -จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง น.ส.วันใหม่ พืชสิงห์ น.ส.วันใหม่ พืชสิงห์ ราคาต่ําสุด 180/2563 30-มิ.ย.-63

4 -จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.ธุรการ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง น.ส.ศรีสกุล แก้วอาจ น.ส.ศรีสกุล แก้วอาจ ราคาต่ําสุด 181/2563 30-มิ.ย.-63

5 -จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.พัสดุ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง น.ส.ขนิษฐา ภวารศรี น.ส.ขนิษฐา ภวารศรี ราคาต่ําสุด 182/2563 30-มิ.ย.-63

6 -จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างไฟ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายสันติ บุรีมาศ นายสันติ บุรีมาศ ราคาต่ําสุด 183/2563 30-มิ.ย.-63

7 -จ้างเหมาบริการ คนสวน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายเนตร เสามณี นายเนตร เสามณี ราคาต่ําสุด 184/2563 30-มิ.ย.-63

8 -จ้างเหมาบริการ คนสวน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปิยะทร พรหมหมอก นายปิยะทร พรหมหมอก ราคาต่ําสุด 185/2563 30-มิ.ย.-63

9 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 24,000.00              24,000.00             เฉพาะจาะจง นางสายรุ้ง รักษาเดช นางสายรุ้ง รักษาเดช ราคาต่ําสุด 186/2563 30-มิ.ย.-63

10 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 24,000.00              24,000.00             เฉพาะจาะจง นางจินตนา พรหมเสมา นางจินตนา พรหมเสมา ราคาต่ําสุด 187/2563 30-มิ.ย.-63

11 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง นางสาววัลภา ชุนสอน นางสาววัลภา ชุนสอน ราคาต่ําสุด 188/2563 30-มิ.ย.-63

12 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ ศรีวงษ์ น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ ศรีวงษ์ ราคาต่ําสุด 189/2563 30-มิ.ย.-63

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง  (สัญญา)

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน  2563

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  2563

          -  ผลการดําเนินการจัดซื้อ

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง
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แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน  2563

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  2563

13 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง น.ส.กมลทิพย์ สุภาพงษ์ น.ส.กมลทิพย์ สุภาพงษ์ ราคาต่ําสุด 190/2563 30-มิ.ย.-63

14 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง น.ส.ศิริมา ภูมูล น.ส.ศิริมา ภูมูล ราคาต่ําสุด 191/2563 30-มิ.ย.-63

15 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง น.ส.ธัญญ์นรัญญ์ ศิริโสม น.ส.ธัญญ์นรัญญ์ ศิริโสม ราคาต่ําสุด 192/2563 30-มิ.ย.-63

16 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง นางธมลวรรณ เทียมดาว นางธมลวรรณ เทียมดาว ราคาต่ําสุด 193/2563 30-มิ.ย.-63

17 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง น.ส.นฤมล ไชยดี น.ส.นฤมล ไชยดี ราคาต่ําสุด 194/2563 30-มิ.ย.-63

18 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปัญญา พรหมสูงยาง นายปัญญา พรหมสูงยาง ราคาต่ําสุด 195/2563 30-มิ.ย.-63

19 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายถาวร มาตสุรี นายถาวร มาตสุรี ราคาต่ําสุด 196/2563 30-มิ.ย.-63

20 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายจิระพงษ์ ไชยผง นายจิระพงษ์ ไชยผง ราคาต่ําสุด 197/2563 30-มิ.ย.-63

21 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายณรงค์ชัย ระว้า นายณรงค์ชัย ระว้า ราคาต่ําสุด 198/2563 30-มิ.ย.-63

22 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปัญญา พรศรี นายปัญญา พรศรี ราคาต่ําสุด 199/2563 30-มิ.ย.-63

23 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายอนุภาพ ปัญญา นายอนุภาพ ปัญญา ราคาต่ําสุด 200/2563 30-มิ.ย.-63

24 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายสุวรรณ์ ปาปัดฉิม นายสุวรรณ์ ปาปัดฉิม ราคาต่ําสุด 201/2563 30-มิ.ย.-63

25 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นางกรรณิกา จันดา นางกรรณิกา จันดา ราคาต่ําสุด 202/2563 30-มิ.ย.-63

26 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายทวี ศรีนอก นายทวี ศรีนอก ราคาต่ําสุด 203/2563 30-มิ.ย.-63

27 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายบุญชนะ ทองแสน นายบุญชนะ ทองแสน ราคาต่ําสุด 204/2563 30-มิ.ย.-63

28 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายก้านทอง พรหมเสมา นายก้านทอง พรหมเสมา ราคาต่ําสุด 205/2563 30-มิ.ย.-63

29 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายสามารถ ไทยนอก นายสามารถ ไทยนอก ราคาต่ําสุด 206/2563 30-มิ.ย.-63

30 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายคงกะพันธ์ รุจิระพงษ์ นายคงกะพันธ์ รุจิระพงษ์ ราคาต่ําสุด 207/2563 30-มิ.ย.-63

31 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นางสาวคณิตรา นามสี นางสาวคณิตรา นามสี ราคาต่ําสุด 208/2563 30-มิ.ย.-63
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แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน  2563
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วันที่  30  เดือน มิถุนายน  2563

32 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถเก็บขยะมูล

ฝอย

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปรีชา บุราณรมณ์ นายปรีชา บุราณรมณ์ ราคาต่ําสุด 209/2563 30-มิ.ย.-63

33 -จ้างเหมาบริการ พนักงานประจํารถเก็บ

ขยะมูลฝอย

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายทองใบ คตชั�ง นายทองใบ คตชั�ง ราคาต่ําสุด 210/2563 30-มิ.ย.-63

34 -จ้างเหมาบริการ พนักงานประจํารถเก็บ

ขยะมูลฝอย

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายเสน่ห์ สาวันดี นายเสน่ห์ สาวันดี ราคาต่ําสุด 211/2563 30-มิ.ย.-63

35 -จ้างเหมาบริการ พนักงานประจํารถเก็บ

ขยะมูลฝอย

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปรีชา ชารีรัตน์ นายปรีชา ชารีรัตน์ ราคาต่ําสุด 212/2563 30-มิ.ย.-63

36 -จ้างเหมาบริการ พนักงานประจํารถเก็บ

ขยะมูลฝอย

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายอรุณ บุตรศรีภูมิ นายอรุณ บุตรศรีภูมิ ราคาต่ําสุด 213/2563 30-มิ.ย.-63

37 -จ้างเหมาบริการ ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง น.ส.เดือนดาว คงเจริญ น.ส.เดือนดาว คงเจริญ ราคาต่ําสุด 214/2563 30-มิ.ย.-63

38 -จ้างเหมาบริการ ภารโรง 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นางนันทิพร ชนไธสง นางนันทิพร ชนไธสง ราคาต่ําสุด 215/2563 30-มิ.ย.-63

39 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับขับรถยนต์ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายขจรศักดิ� โลหณุต นายขจรศักดิ� โลหณุต ราคาต่ําสุด 216/2563 30-มิ.ย.-63

40 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับขับรถยนต์ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายชาติชาย ชนไธสง นายชาติชาย ชนไธสง ราคาต่ําสุด 217/2563 30-มิ.ย.-63

41 -จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.ธุรการ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง น.ส.รสริน ชัยวงค์ น.ส.รสริน ชัยวงค์ ราคาต่ําสุด 218/2563 30-มิ.ย.-63

42 -จ้างเหมาบริการ ผช.นักทรัพยากรบุคคล 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นางณัฐนิชา นิลดวงดี นางณัฐนิชา นิลดวงดี ราคาต่ําสุด 219/2563 30-มิ.ย.-63

43 -จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายบุญเพ็ง พืชนอก นายบุญเพ็ง พืชนอก ราคาต่ําสุด 220/2563 30-มิ.ย.-63

44 -จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายบรรจง ปฏิทันโด นายบรรจง ปฏิทันโด ราคาต่ําสุด 221/2563 30-มิ.ย.-63

45 -จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายประวิทย์ เล่าทรัพย์ นายประวิทย์ เล่าทรัพย์ ราคาต่ําสุด 222/2563 30-มิ.ย.-63

46 -จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายภูคิด แสนโชติ นายภูคิด แสนโชติ ราคาต่ําสุด 223/2563 30-มิ.ย.-63

47 -จ้างเหมาบริการ พนักงานดับเพลิง 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปัญญา ชารีรัตน์ นายปัญญา ชารีรัตน์ ราคาต่ําสุด 224/2563 30-มิ.ย.-63

48 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับเครื�องจักรกล

ขนาดเบา

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายพันธ์ มณีรัตน์ นายพันธ์ มณีรัตน์ ราคาต่ําสุด 225/2563 30-มิ.ย.-63

49 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับเครื�องจักรกล

ขนาดเบา

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปรีชา จันทร์มณี นายปรีชา จันทร์มณี ราคาต่ําสุด 226/2563 30-มิ.ย.-63

50 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับเครื�องจักรกล

ขนาดเบา

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายสมส่วน ครองแสนเมือง นายสมส่วน ครองแสนเมือง ราคาต่ําสุด 227/2563 30-มิ.ย.-63

51 -จ้างเหมาบริการ พนักงานวิทยุ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายอรรถสิทธิ� ศรีตนทิพย์ นายอรรถสิทธิ� ศรีตนทิพย์ ราคาต่ําสุด 228/2563 30-มิ.ย.-63

52 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถบรรทุก

การเกษตร

16,400.00              16,400.00             เฉพาะจาะจง นายสถาพร พรศรี นายสถาพร พรศรี ราคาต่ําสุด 229/2563 30-มิ.ย.-63

53 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน

16,400.00              16,400.00             เฉพาะจาะจง นางสาวอรพรรณ ช่างเหลา นางสาวอรพรรณ ช่างเหลา ราคาต่ําสุด 230/2563 30-มิ.ย.-63

54 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้สอน 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง น.ส.ณัฐมล ชัยศร น.ส.ณัฐมล ชัยศร ราคาต่ําสุด 231/2563 30-มิ.ย.-63



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท)  วีธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



หมายเหตุ

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน  2563

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  2563

55 -สัญญาจ้างก่อสร้างถนน แอสฟัสท์ติกคอนก

รีต ถ.เปรมปรีดา จากสามแยกถนนรถไฟ2 

(หลังโรงสีนายจรัส-สามแยกการไฟฟ้า)2

469,000.00            469,000.00           เฉพาะจาะจง นางสาวปลัดดา วัฒนยืนยง นางสาวปลัดดา วัฒนยืนยง ราคาต่ําสุด 233/2563 30-มิ.ย.-63

1 -จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั�น ร.ร.

เทศบาลหนองบัวลาย

9,639,560.75         9,639,560.75        e-Bidding หจก.อินทรีย์ประทาย หจก.อินทรีย์ประทาย ราคาต่ําสุด 1/2563 12-มิ.ย.-63

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง  (สัญญา e-Bidding )


	มิ.ย. 2563 

