
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท)  วีธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



หมายเหตุ

1 -จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว 9,575.00               9,575.00              เฉพาะจาะจง ร้านเทพวิทยา ร้านเทพวิทยา ราคาต่ําสุด 32/2562 3-ธ.ค.-61

2 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง ธ.ค. 61 11,220.00              11,220.00             เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 33/2562 4-ธ.ค.-61

3 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง ธ.ค. 61 10,480.00              10,480.00             เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 34/2562 4-ธ.ค.-61

4 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง ธ.ค. 61 4,000.00               4,000.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 35/2562 7-ธ.ค.-61

5 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง โครงการสูบนํ�าเข้า

หนองโสน

33,417.00              33,417.00             เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 36/2562 13-ธ.ค.-61

6 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง ธ.ค. 61 1,000.00               1,000.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 37/2562 13-ธ.ค.-61

7

-จัดซื�อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสูบนํ�าเข้าหนอง

โสน(ถังบรรจุนํ�ามันเชื�อเพลิง)

2,500.00               2,500.00              เฉพาะจาะจง นางสุภรณ์ ธงฤทธิ� นางสุภรณ์ ธงฤทธิ� ราคาต่ําสุด 38/2562 20-ธ.ค.-61

8

-จัดซื�อชุดเครื�องไทยธรรม โครงการจัดงาน

ขึ�นปีใหม่

2,000.00               2,000.00              เฉพาะจาะจง นางพรเพ็ญ เรืองรองอนันต์ นางพรเพ็ญ เรืองรองอนันต์ ราคาต่ําสุด 39/2562 24-ธ.ค.-61

9 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง ธ.ค. 61 1,500.00               1,500.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 40/2562 25-ธ.ค.-61

10

-จัดซื�อ นํ�าดื�ม นํ�าแข็ง กาแฟ โครงการตั�งจุด

ตรวจบริการประชาชน

2,800.00               2,800.00              เฉพาะจาะจง ร้าน ครัวบัวลาย ร้าน ครัวบัวลาย ราคาต่ําสุด 41/2562 26-ธ.ค.-61

11 -จัดซื�อครุภัณฑ์เครื�องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 57,000.00              57,000.00             เฉพาะจาะจง นางสุภรณ์ ธงฤทธิ� นางสุภรณ์ ธงฤทธิ� ราคาต่ําสุด 42/2562 28-ธ.ค.-61

1 -จ้างเหมาจัดทําพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ (ร.9) 800.00                  800.00                 เฉพาะจาะจง นางสาวณิชาประภา ส่งศิริ นางสาวณิชาประภา ส่งศิริ ราคาต่ําสุด 19/2562 4-ธ.ค.-61

2 -จ้างเหมาจัดทําเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม 1,875.00               1,875.00              เฉพาะจาะจง ร้าน คิว.พี.ก๊อปปี� ร้าน คิว.พี.ก๊อปปี� ราคาต่ําสุด 20/2562 4-ธ.ค.-61

3 -จ้างเหมาจัดทําปฏิทิน ประจําปี 2562 35,000.00              35,000.00             เฉพาะจาะจง นางสาววิไลรัตน์ ข่ายคํา นางสาววิไลรัตน์ ข่ายคํา ราคาต่ําสุด 21/2562 14-ธ.ค.-61

4 -จ้างเหมาทําป้าย โครงการงานปีใหม่ 2,700.00               2,700.00              เฉพาะจาะจง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ราคาต่ําสุด 22/2562 17-ธ.ค.-61

5 -จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกนํ�า 11,920.00              11,920.00             เฉพาะจาะจง หจก.อู่ ป.เจริญยนต์บัวใหญ่ หจก.อู่ ป.เจริญยนต์บัวใหญ่ ราคาต่ําสุด 23/2562 19-ธ.ค.-61

6 -จ้างเหมาจัดทําเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม 1,400.00               1,400.00              เฉพาะจาะจง ร้าน คิว.พี.ก๊อปปี� ร้าน คิว.พี.ก๊อปปี� ราคาต่ําสุด 24/2562 21-ธ.ค.-61

7 -จ้างซ่อมบํารุงรถบรรทุกเพื�อการเกษตร 13,740.00              13,740.00             เฉพาะจาะจง หจก.อู่ ป.เจริญยนต์บัวใหญ่ หจก.อู่ ป.เจริญยนต์บัวใหญ่ ราคาต่ําสุด 25/2562 24-ธ.ค.-61

8 -จ้างเหมาทําป้าย โครงการจุดบริการ

ประชาชน

450.00                  450.00                 เฉพาะจาะจง ร้าน เอ็น.บี.สเตชั�น ร้าน เอ็น.บี.สเตชั�น ราคาต่ําสุด 26/2562 26-ธ.ค.-61

9 -จ้างเหมาทําอาหารว่างเลี�ยงรับรองการ

ประชุมสภา

875.00                  875.00                 เฉพาะจาะจง ร้าน ครัวบัวลาย ร้าน ครัวบัวลาย ราคาต่ําสุด 27/2562 27-ธ.ค.-61

10 -จ้างเหมาทําอาหารเลี�ยงรับรองผู้มาประชุม

สภา

6,840.00               6,840.00              เฉพาะจาะจง นายจิรวัฒน์กันเมล์ นายจิรวัฒน์กันเมล์ ราคาต่ําสุด 28/2562 28-ธ.ค.-61

11 -จ้างเหมาเครื�องขยายเสียง โครงการจัดงาน

ขึ�นปีใหม่

4,000.00               4,000.00              เฉพาะจาะจง นายนัฐพล เล่าทรัพย์ นายนัฐพล เล่าทรัพย์ ราคาต่ําสุด 29/2562 28-ธ.ค.-61

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม  2561

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  31  เดือน ธันวาคม  2561

          -  ผลการดําเนินการจัดซื้อ

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท)  วีธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



หมายเหตุ

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม  2561

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  31  เดือน ธันวาคม  2561

12 -จ้างเหมาทําอาหาร โครงการวันขึ�นปีใหม่ 2,500.00               2,500.00              เฉพาะจาะจง นางกรรณิกา จันดา นางกรรณิกา จันดา ราคาต่ําสุด 30/2562 28-ธ.ค.-61

1 -สัญญาซื�อขายชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา DLTV ศพด.

26,000.00              26,000.00             เฉพาะจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ ราคาต่ําสุด 52/2562 6-ธ.ค.-61

2 -สัญญาซื�อขายชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา DLTV อนุบาลฯ

26,000.00              26,000.00             เฉพาะจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ ราคาต่ําสุด 53/2562 6-ธ.ค.-61

3 -สัญญาจ้างบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซม

แก้ไขคอมพิวเตอร์

60,099.00              60,099.00             เฉพาะจาะจง บริษัท คอลโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คอลโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จํากัด ราคาต่ําสุด 54/2562 11-ธ.ค.-61

4 -สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.รอบ

หมู่บ้านชุมชนนาเจริญ

200,000.00            200,000.00           เฉพาะจาะจง นายกฤษดา การมันดี นายกฤษดา การมันดี ราคาต่ําสุด 55/2562 14-ธ.ค.-61

5 -สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนน แอสฟัสท์ติกคอ

นกรีตซอยโรบินฮูดเดิม หมู่ 1

298,000.00            298,000.00           เฉพาะจาะจง หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ ราคาต่ําสุด 56/2562 24-ธ.ค.-61
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          -  ผลการดําเนินการจัดจาง  (สัญญา)


	ธ.ค.2561

