
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท)  วีธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



หมายเหตุ

1 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง มิ.ย. 62 11,980.00              11,980.00             เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 107/2562 4-มิ.ย.-62

2 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง มิ.ย. 62 9,700.00               9,700.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 108/2562 5-มิ.ย.-62

3 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง มิ.ย. 62 3,000.00               3,000.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 109/2562 5-มิ.ย.-62

4 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง พ่นหมอกควัน 

โครงการไข้เลือดออก

4,400.00               4,400.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 110/2562 7-มิ.ย.-62

5 -จัดซื�อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื�องปริ�นเตอร)์ 7,000.00               7,000.00              เฉพาะจาะจง ร้าน เอ.อาร์.คอมพิวเตอร์ ร้าน เอ.อาร์.คอมพิวเตอร์ ราคาต่ําสุด 111/2562 10-มิ.ย.-62

6 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง มิ.ย. 62 1,500.00               1,500.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 112/2562 10-มิ.ย.-62

7 -จัดซื�อทรายอะเบท(แบบซอง) 10,000.00              10,000.00             เฉพาะจาะจง ร้าน ณ.นําทรัพย์พาณิชย์ ร้าน ณ.นําทรัพย์พาณิชย์ ราคาต่ําสุด 113/2562 11-มิ.ย.-62

8 -จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง 3,030.00               3,030.00              เฉพาะจาะจง หจก.ไทยสงวนวัสดุก่อสร้าง หจก.ไทยสงวนวัสดุก่อสร้าง ราคาต่ําสุด 114/2562 13-มิ.ย.-62

9 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง มิ.ย. 62 1,500.00               1,500.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 115/2562 13-มิ.ย.-62

10 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 5,060.00               5,060.00              เฉพาะจาะจง ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ราคาต่ําสุด 116/2562 14-มิ.ย.-62

11 -จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง 5,700.00               5,700.00              เฉพาะจาะจง หจก.ไทยสงวนวัสดุก่อสร้าง หจก.ไทยสงวนวัสดุก่อสร้าง ราคาต่ําสุด 117/2562 24-มิ.ย.-62

12 -จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง (มีดขอ) 2,040.00               2,040.00              เฉพาะจาะจง ร้าน เทพวิทยา ร้าน เทพวิทยา ราคาต่ําสุด 118/2562 24-มิ.ย.-62

1 -จ้างเหมาทําป้าย การประชุมประชาคม

เทศบาลฯ

540.00                  540.00                 เฉพาะจาะจง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ราคาต่ําสุด 57/2562 3-มิ.ย.-62

2 -จ้างเหมาทําป้าย โครงการต้านภัย

ไข้เลือดออก

600.00                  600.00                 เฉพาะจาะจง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ราคาต่ําสุด 58/2562 10-มิ.ย.-62

3 -จ้างเหมาลงโปรแกรมวินโดว์ ค.416-59-004 450.00                  450.00                 เฉพาะจาะจง ร้าน เอิร์ธคอม ร้าน เอิร์ธคอม ราคาต่ําสุด 59/2562 17-มิ.ย.-62

1 -จ้างเหมาบริการ ครูผู้ดูแลเด็ก 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ศรีวงษ์ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ศรีวงษ์ ราคาต่ําสุด 120/2562 7-มิ.ย.-62

2 -สัญญาจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร

เรียน ร.ร.อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย

149,000.00            149,000.00           เฉพาะจาะจง นายกฤษดา การมันดี นายกฤษดา การมันดี ราคาต่ําสุด 121/2562 24-มิ.ย.-62

3 -สัญญาจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร

เรียน ร.ร.เทศบาลหนองบัวลาย

150,000.00            150,000.00           เฉพาะจาะจง นายกฤษดา การมันดี นายกฤษดา การมันดี ราคาต่ําสุด 122/2562 25-มิ.ย.-62

4 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง นางธมลวรรณ เทียมดาว นางธมลวรรณ เทียมดาว ราคาต่ําสุด 123/2562 28-มิ.ย.-62

5 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง น.ส.ศิริมา ภูมูล น.ส.ศิริมา ภูมูล ราคาต่ําสุด 124/2562 28-มิ.ย.-62

6 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง นางสาววัลภา ชุนสอน นางสาววัลภา ชุนสอน ราคาต่ําสุด 125/2562 28-มิ.ย.-62

7 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง น.ส.กมลทิพย์ สุภาพงษ์ น.ส.กมลทิพย์ สุภาพงษ์ ราคาต่ําสุด 126/2562 28-มิ.ย.-62

8 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง น.ส.นฤมล ไชยดี น.ส.นฤมล ไชยดี ราคาต่ําสุด 127/2562 28-มิ.ย.-62

9 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 24,000.00              24,000.00             เฉพาะจาะจง นางสายรุ้ง รักษาเดช นางสายรุ้ง รักษาเดช ราคาต่ําสุด 128/2562 28-มิ.ย.-62

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง  (สัญญา)

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน  2562

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  2562

          -  ผลการดําเนินการจัดซื้อ

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท)  วีธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



หมายเหตุ

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน  2562

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  2562

10 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 28,200.00              28,200.00             เฉพาะจาะจง น.ส.ทันยา ศิริโสม น.ส.ทันยา ศิริโสม ราคาต่ําสุด 129/2562 28-มิ.ย.-62

11 -จ้างเหมาบริการ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 24,000.00              24,000.00             เฉพาะจาะจง นางจินตนา พรหมเสมา นางจินตนา พรหมเสมา ราคาต่ําสุด 130/2562 28-มิ.ย.-62

12 -จ้างเหมาบริการ พนักงานประจํารถขยะ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปรีชา ชารีรัตน์ นายปรีชา ชารีรัตน์ ราคาต่ําสุด 131/2562 28-มิ.ย.-62

13 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายขจรศักดิ� โลหณุต นายขจรศักดิ� โลหณุต ราคาต่ําสุด 132/2562 28-มิ.ย.-62

14 -จ้างเหมาบริการ พนักงานประจํารถขยะ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปรีชา บุราณรมย์ นายปรีชา บุราณรมย์ ราคาต่ําสุด 133/2562 28-มิ.ย.-62

15 -จ้างเหมาบริการ พนักงานประจํารถขยะ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายเสน่ห์ สาวันดี นายเสน่ห์ สาวันดี ราคาต่ําสุด 134/2562 28-มิ.ย.-62

16 -จ้างเหมาบริการ พนักงานประจํารถขยะ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายทองใบ คตชั�ง นายทองใบ คตชั�ง ราคาต่ําสุด 135/2562 28-มิ.ย.-62

17 -จ้างเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด

ชุมชน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายกัณหา ประเสริฐแก้ว นายกัณหา ประเสริฐแก้ว ราคาต่ําสุด 136/2562 28-มิ.ย.-62

18 -จ้างเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด

ชุมชน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นางกรรณิกา จันดา นางกรรณิกา จันดา ราคาต่ําสุด 137/2562 28-มิ.ย.-62

19 -จ้างเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด

ชุมชน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายก้านทอง พรหมเสมา นายก้านทอง พรหมเสมา ราคาต่ําสุด 138/2562 28-มิ.ย.-62

20 -จ้างเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด

ชุมชน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายบุญชนะ ทองแสน นายบุญชนะ ทองแสน ราคาต่ําสุด 139/2562 28-มิ.ย.-62

21 -จ้างเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด

ชุมชน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปัญญา พรมสูงยาง นายปัญญา พรมสูงยาง ราคาต่ําสุด 140/2562 28-มิ.ย.-62

22 -จ้างเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด

ชุมชน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายอานุภาพ ปัญญา นายอานุภาพ ปัญญา ราคาต่ําสุด 141/2562 28-มิ.ย.-62

23 -จ้างเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด

ชุมชน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายทวี ศรีนอก นายทวี ศรีนอก ราคาต่ําสุด 142/2562 28-มิ.ย.-62

24 -จ้างเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด

ชุมชน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปัญญา พรศรี นายปัญญา พรศรี ราคาต่ําสุด 143/2562 28-มิ.ย.-62

25 -จ้างเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด

ชุมชน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายถาวร มาตสุรี นายถาวร มาตสุรี ราคาต่ําสุด 144/2562 28-มิ.ย.-62

26 -จ้างเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด

ชุมชน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายสถาพร พรศรี นายสถาพร พรศรี ราคาต่ําสุด 145/2562 28-มิ.ย.-62

27 -จ้างเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด

ชุมชน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายจิรพงษ์ ไชยผง นายจิรพงษ์ ไชยผง ราคาต่ําสุด 146/2562 28-มิ.ย.-62

28 -จ้างเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด

ชุมชน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปัญญา ชารีรัตน์ นายปัญญา ชารีรัตน์ ราคาต่ําสุด 147/2562 28-มิ.ย.-62

29 -จ้างเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด

ชุมชน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายสุวรรณ์ ปาปัดฉิม นายสุวรรณ์ ปาปัดฉิม ราคาต่ําสุด 148/2562 28-มิ.ย.-62



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท)  วีธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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โดยสรุป
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วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



หมายเหตุ

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน  2562

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  2562

30 -จ้างเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด

ชุมชน

24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายณรงค์ชัย ระว้า นายณรงค์ชัย ระว้า ราคาต่ําสุด 149/2562 28-มิ.ย.-62

31 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถขยะ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปรีชา บุราณรมย์ นายปรีชา บุราณรมย์ ราคาต่ําสุด 150/252 28-มิ.ย.-62

32 -จ้างเหมาบริการ ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นางสาวเดือนดาว คงเจริญ นางสาวเดือนดาว คงเจริญ ราคาต่ําสุด 151/2562 28-มิ.ย.-62

33 -จ้างเหมาบริการ ผช.จนท.ธุรการ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นางสาวรสริน ชัยวงค์ นางสาวรสริน ชัยวงค์ ราคาต่ําสุด 152/2562 28-มิ.ย.-62

34 -จ้างเหมาบริการ คนสวน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายปิยะทร พรหมหมอก นายปิยะทร พรหมหมอก ราคาต่ําสุด 153/2562 28-มิ.ย.-62

35 -จ้างเหมาบริการ คนสวน 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายเนตร เสามณี นายเนตร เสามณี ราคาต่ําสุด 154/2562 28-มิ.ย.-62

36 -จ้างเหมาบริการ ภารโรง 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นางนันทิพร ชนไธสง นางนันทิพร ชนไธสง ราคาต่ําสุด 155/2562 28-มิ.ย.-62

37 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายชาติชาย ชนไธสง นายชาติชาย ชนไธสง ราคาต่ําสุด 156/2562 28-มิ.ย.-62

38 -จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างไฟ 24,600.00              24,600.00             เฉพาะจาะจง นายสันติ บุรีมาศ นายสันติ บุรีมาศ ราคาต่ําสุด 157/2562 28-มิ.ย.-62


	มิ.ย. 2562

