
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท)  วีธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



หมายเหตุ

1 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง พ.ค. 62 12,200.00              12,200.00             เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 93/2562 2-พ.ค.-62

2 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง พ.ค. 62 12,000.00              12,000.00             เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 94/2562 2-พ.ค.-62

3 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง พ.ค. 62 1,500.00               1,500.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 95/2562 6-พ.ค.-62

4 -จัดซื�อนํ�ามันเชื�อเพลิง พ.ค. 62 1,000.00               1,000.00              เฉพาะจาะจง บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด บริษัท แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ จํากัด ราคาต่ําสุด 96/2562 7-พ.ค.-62

5 -จัดซื�อดิน พร้อมเกลี�ยแต่ง 97,500.00              97,500.00             เฉพาะจาะจง นายนัฐพล เล่าทรัพย์ นายนัฐพล เล่าทรัพย์ ราคาต่ําสุด 97/2562 13-พ.ค.-62

6 -จัดซื�อต้นไม้ งานวันต้นไม้ประจําปี 2562 16,500.00              16,500.00             เฉพาะจาะจง นายสุพรรณ วงค์ภูดร นายสุพรรณ วงค์ภูดร ราคาต่ําสุด 98/2562 15-พ.ค.-62

7 -จัดซื�อหินคลุก พร้อมเกลี�ยแต่ง 28,800.00              28,800.00             เฉพาะจาะจง ร้าน ศิวิไลวัสดุ ร้าน ศิวิไลวัสดุ ราคาต่ําสุด 99/2562 22-พ.ค.-62

8 -จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกครื�องปริ�นเตอร)์ 7,380.00               7,380.00              เฉพาะจาะจง ร้าน ไอที เซ็นเตอร์ บัวใหญ่ ร้าน ไอที เซ็นเตอร์ บัวใหญ่ ราคาต่ําสุด 100/2562 23-พ.ค.-62

9 -จัดซื�อถังขยะ 90,000.00              90,000.00             เฉพาะจาะจง บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี� จํากัด บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี� จํากัด ราคาต่ําสุด 101/2562 28-พ.ค.-62

10 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 28,401.00              28,401.00             เฉพาะจาะจง หจก.เทพวิทยาครุภัณฑ์ หจก.เทพวิทยาครุภัณฑ์ ราคาต่ําสุด 102/2562 31-พ.ค.-62

11 -จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกครื�องปริ�นเตอร)์ 2,770.00               2,770.00              เฉพาะจาะจง ร้าน ไอที เซ็นเตอร์ บัวใหญ่ ร้าน ไอที เซ็นเตอร์ บัวใหญ่ ราคาต่ําสุด 103/2562 31-พ.ค.-62

12 -จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกครื�องปริ�นเตอร)์ 2,660.00               2,660.00              เฉพาะจาะจง ร้าน ไอที เซ็นเตอร์ บัวใหญ่ ร้าน ไอที เซ็นเตอร์ บัวใหญ่ ราคาต่ําสุด 104/2562 31-พ.ค.-62

13 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 2,410.00               2,410.00              เฉพาะจาะจง ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ราคาต่ําสุด 105/2562 31-พ.ค.-62

14 -จัดซื�อผ้าต่วน 12,800.00              12,800.00             เฉพาะจาะจง ร้าน บุญแต่ง ร้าน บุญแต่ง ราคาต่ําสุด 106/2562 31-พ.ค.-62

1 -จ้างเหมารถเครนขนาดใหญ่ที�มีการยกสูง

ตั�งแต่ 2 เมตรขึ�นไป

22,000.00              22,000.00             เฉพาะจาะจง หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ ราคาต่ําสุด 53/2562 2-พ.ค.-62

2 -จ้างเหมาทําป้าย โครงการอนุรักษ์และ

พัฒนาสมุนไพร

1,200.00               1,200.00              เฉพาะจาะจง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ร้านดิจิตอล แอดเวอร์ไทซิ�ง ราคาต่ําสุด 54/2562 7-พ.ค.-62

3 -จ้างซ่อมบํารุงรถบรรทุกเพื�อการเกษตร 7,530.00               7,530.00              เฉพาะจาะจง นางสุภรณ์ ธงฤทธิ� นางสุภรณ์ ธงฤทธิ� ราคาต่ําสุด 55/2562 8-พ.ค.-62

4 -จ้างเหมาซ่อมเครื�องปรับอากาศ 10,850.00              10,850.00             เฉพาะจาะจง นายธวัชชัย โลหณุต นายธวัชชัย โลหณุต ราคาต่ําสุด 56/2562 28-พ.ค.-62

1 -สัญญาซื�อขาย อาหารเสริมนม ศพด. 15,249.00              15,249.00             เฉพาะจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด ราคาต่ําสุด 115/2562 16-พ.ค.-62

2 -สัญญาซื�อขายอาหารเสริมนม โรงเรียน

อนุบาลฯ

109,792.80            109,792.80           เฉพาะจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด ราคาต่ําสุด 116/2562 16-พ.ค.-62

3 -สัญญาซื�อขายอาหารเสริมนม โรงเรียน

เทศบาลฯ

199,253.60            199,253.60           เฉพาะจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด ราคาต่ําสุด 117/2562 16-พ.ค.-62

4 -สัญญาซื�อขายอาหารเสริมนม โรงเรียน

ชุมชนฯ

105,726.00            105,726.00           เฉพาะจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จํากัด ราคาต่ําสุด 118/2562 16-พ.ค.-62

5 -สัญญาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.รอบ

หมู่บ้านชุมชนนาเจริญ(ต่อจากของเดิม)

370,000.00            370,000.00           เฉพาะจาะจง นายกฤษดา การมันดี นายกฤษดา การมันดี ราคาต่ําสุด 119/2562 31-พ.ค.-62

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง  (สัญญา)

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม  2562

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  2562

          -  ผลการดําเนินการจัดซื้อ

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง


	พ.ค. 2562

