
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จัดซื้อหรือ

จัดจาง (บาท)
ราคากลาง (บาท)  วีธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



วันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการสั่งซื้อหรือ



หมายเหตุ

1 -จัดซื�อวัสดุใช้ในโครงการสูบนํ�าเข้าหนองโสน 24,450.00              24,450.00             เฉพาะจาะจง นายสรรชัย วันอินทร์ นายสรรชัย วันอินทร์ ราคาต่ําสุด 69/2563 2-เม.ย.-63

2 -จัดซื�อวัสดุสํานักงานหมึกเครื�องถ่ายเอกสาร 7,500.00               7,500.00              เฉพาะจาะจง ห้างหุ้นส่วน ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วน ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป ราคาต่ําสุด 70/2563 3-เม.ย.-63

3 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน(นํ�าดื�ม) 200.00                  200.00                 เฉพาะจาะจง ร้านนํ�าดื�มรุ่งโรจน์ ร้านนํ�าดื�มรุ่งโรจน์ ราคาต่ําสุด 71/2563 7-เม.ย.-63

4 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 5,380.00               5,380.00              เฉพาะจาะจง ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ราคาต่ําสุด 72/2563 14-เม.ย.-63

5 -จัดซื�อวัสดุเครื�องแต่งกาย 2,550.00               2,550.00              เฉพาะจาะจง ร้าน เทพวิทยา ร้าน เทพวิทยา ราคาต่ําสุด 73/2563 15-เม.ย.-63

6 -จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง 6,520.00               6,520.00              เฉพาะจาะจง ร้าน เทพวิทยา ร้าน เทพวิทยา ราคาต่ําสุด 74/2563 15-เม.ย.-63

7 -จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว 6,585.00               6,585.00              เฉพาะจาะจง ร้าน เทพวิทยา ร้าน เทพวิทยา ราคาต่ําสุด 75/2563 15-เม.ย.-63

8 -จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 4,590.00               4,590.00              เฉพาะจาะจง ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ร้าน เทพวิทยาการพิมพ์ ราคาต่ําสุด 76/2563 15-เม.ย.-63

9 -จัดซื�อนํ�ามัน โครงการสูบนํ�าเข้าหนองโสน 3,550.00               3,550.00              เฉพาะจาะจง บจก.แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ บจก.แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ ราคาต่ําสุด 77/2563 16-เม.ย.-63

10 -จัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 39,600.00              39,600.00             เฉพาะจาะจง นายวิศิษญ์ศักดิ� สว่างรุ่งโรจน์กุล นายวิศิษญ์ศักดิ� สว่างรุ่งโรจน์กุล ราคาต่ําสุด 78/2563 21-เม.ย.-63

11 -จัดซื�อเรือไฟเบอร์กลาส 16,500.00              16,500.00             เฉพาะจาะจง นายสรรชัย วันอินทร์ นายสรรชัย วันอินทร์ ราคาต่ําสุด 79/2563 28-เม.ย.-63

12 -จัดซื�อเสื�อชูชีพแบบมีแถบสะท้อนแสง 2,000.00               2,000.00              เฉพาะจาะจง นายสรรชัย วันอินทร์ นายสรรชัย วันอินทร์ ราคาต่ําสุด 80/2563 28-เม.ย.-63

13 -จัดซื�อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 13,920.00              13,920.00             เฉพาะจาะจง ร้าน บัวใหญ่ยาสัตว์ ร้าน บัวใหญ่ยาสัตว์ ราคาต่ําสุด 81/2563 28-เม.ย.-63

14 -จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง 17,418.00              17,418.00             เฉพาะจาะจง บริษัท ดาวทองก่อสร้าง จํากัด บริษัท ดาวทองก่อสร้าง จํากัด ราคาต่ําสุด 82/2563 28-เม.ย.-63

15 -จัดซื�อนํ�ามัน โครงการสูบนํ�าเข้าหนองโสน 4,100.00               4,100.00              เฉพาะจาะจง บจก.แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ บจก.แสงสว่างนครราชสีมาพาณิชย์ ราคาต่ําสุด 83/2563 28-เม.ย.-63

1 -จ้างเหมาทําป้ายป้ายประชาสัมพันธ์ 3,812.00               3,812.00              เฉพาะจาะจง ร้าน ภูมิดีไซน์ แอดเวอร์ไทซิง ร้าน ภูมิดีไซน์ แอดเวอร์ไทซิง ราคาต่ําสุด 39/2563 7-เม.ย.-63

2 -จ้างเหมาซ่อมเครื�องปริ�น 440.00                  440.00                 เฉพาะจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป ราคาต่ําสุด 40/2563 7-เม.ย.-63

3 -จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกเพื�อการเกษตร 

ทะเบียน ฆค1360

8,380.00               8,380.00              เฉพาะจาะจง ร้านสุภรณ์พาณิชย์ ร้านสุภรณ์พาณิชย์ ราคาต่ําสุด 41/2563 14-เม.ย.-63

4 -จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกนํ�าดับเพลิง 14,630.00              14,630.00             เฉพาะจาะจง หจก.อู่ ป.เจริญยนต์บัวใหญ่ หจก.อู่ ป.เจริญยนต์บัวใหญ่ ราคาต่ําสุด 42/2563 14-เม.ย.-63

5 -จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(เปลี�ยน

ถ่ายนํ�ามันเครื�อง)

1,600.00               1,600.00              เฉพาะจาะจง นายประยูร จันดิษ นายประยูร จันดิษ ราคาต่ําสุด 43/2563 24-เม.ย.-63

6 -จ้างเหมาทําป้าย โครงการสัตว์ปลอดโรค 1,080.00               1,080.00              เฉพาะจาะจง ร้าน ภูมิดีไซน์ แอดเวอร์ไทซิง ร้าน ภูมิดีไซน์ แอดเวอร์ไทซิง ราคาต่ําสุด 44/2563 28-เม.ย.-63

7 -จ้างเหมาทําป้าย โครงสร้างองค์กรเทศบาล

ฝ่ายการเมือง

12,000.00              12,000.00             เฉพาะจาะจง นายประสิทธิ� หมื�นสา นายประสิทธิ� หมื�นสา ราคาต่ําสุด 45/2563 28-เม.ย.-63

1 -จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถขนขยะมูล

ฝอย 16,400.00              16,400.00             

เฉพาะจาะจง นายสถาพร พรศรี นายสถาพร พรศรี ราคาต่ําสุด 169/2563 30-เม.ย.-63

2 -จ้างเหมาบริการ พนักงานปัดกวาดทําความ

สะอาดถนน 16,400.00              16,400.00             

เฉพาะจาะจง นางสาวอนุสา สุนทะวงษ์ นางสาวอนุสา สุนทะวงษ์ ราคาต่ําสุด 170/2563 30-เม.ย.-63

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน  2563

เทศบาลตําบลหนองบัวลาย

วันที่  30  เดือน เมษายน  2563

          -  ผลการดําเนินการจัดซื้อ

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง

          -  ผลการดําเนินการจัดจาง  (สัญญา)


	เม.ย. 2563

