
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการอาสา 1,700                  1,700           เจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอร์หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2563

สมัครพิทักส่ิงแวดล้อม สธ. เสนอราคา 1,700 บาท เสนอราคา 1,700 บาท

2 ซ้ือกระเป๋าผ้าพมพ์ลายโครงการ 8,025                  8,025           เจาะจง ร้านสุวรรณสเตชั่นเนอร่ี ร้านสุวรรณสเตชั่นเนอร่ี เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2563

ฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสนอราคา 8,025 บาท เสนอราคา 8,025 บาท

3 ซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนฯ 5,425                  5,425           เจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอร์หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2563

เสนอราคา 5,425 บาท เสนอราคา 5,425 บาท

4 ซ้ือของสมนาคุณฯ 3,000.00 3,000.00 เจาะจง ร้านสุวรรณสเตชั่นเนอร่ี ร้านสุวรรณสเตชั่นเนอร่ี เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2563

เสนอราคา 3,000 บาท เสนอราคา 3,000 บาท

5 ซ้ือวัสดุคิมพิวเตอร์ 2,500 2,500 เจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2563

เสนอราคา 2,500 บาท เสนอราคา 2,500 บาท

6 ซ้ือน้้าด่ืม 1,680.00              1,680.00       เจาะจง ร้านดวงใจน้้าด่ืม ร้านดวงใจน้้าด่ืม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2563

เสนอราคา 1,680 บาท เสนอราคา 1,680 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......ตุลำคม 2562........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน.......ต.ค............พ.ศ......2562.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาระโดยสารรับจ้าง 13,000                 13,000         เจาะจง นายเฉียว หมีมะเริง นายเฉียว หมีมะเริง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2563

โครงการอาสาสมัครพิทักฯ เสนอราคา 13,000 บาท เสนอราคา 13,000 บาท

2 จ้างเหมาประกอบอาหาร 5,000                  5,000           เจาะจง นางจินดาพร  พรโคกสุง นางจินดาพร  พรโคกสุง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/2563

เสนอราคา 5,000 บาท เสนอราคา 5,000 บาท

3 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการ 280                     280             เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2563

อาสาสมัครพิทักส่ิงแวดล้อม เสนอราคา 280 บาท เสนอราคา 280 บาท

4 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการ 280.00 280.00 เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/2563

จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานฯ เสนอราคา 280 บาท เสนอราคา 280 บาท

5 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 90,000 90,000 เจาะจง นายสนอง บัวส้าราญ นายสนอง บัวส้าราญ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2563

เสนอราคา 90,000 บาท เสนอราคา 90,000 บาท

6 จ้างเหมาประกอบอาหาร 16,250.00             16,250.00     เจาะจง น.ส.นลินพิมพ์ จรัญจอหอน.ส.นลินพิมพ์ จรัญจอหอ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2563

เสนอราคา 16,250 บาท เสนอราคา 16,250 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

วันที.่..............เดือน.......ต.ค............พ.ศ......2562.................

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......ตุลำคม 2562........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือน้้าด่ืม 3,000.00              3,000.00       เจาะจง ร้านดวงในน้้าด่ืม ร้านดวงในน้้าด่ืม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2563

เสนอราคา 3,000 บาท เสนอราคา 3,000 บาท

2 ซ้ือน้้าด่ืม 3,000.00              3,000.00       เจาะจง ร้านดวงใจน้้าด่ืม ร้านดวงใจน้้าด่ืม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2563

เสนอราคา 3,000 บาท เสนอราคา 3,000 บาท

3 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน 58,173.78             58,173.78     เจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2563

เสนอราคา 58,173.78 บาท เสนอราคา 58,173.78 บาท

4 อาหารเสริม(นม) ศพด.ทต.ตลาด 13,818.00             13,818.00     เจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2563

เสนอราคา13,818 บาท เสนอราคา13,818 บาท

5 ซ้ือวัสดุคิมพิวเตอร์ 8,150.00              8,150.00       เจาะจง หจก.เอวีโปรดัส์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดัส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2563

เสนอราคา 8,150 บาท เสนอราคา 8,150 บาท

6 ซ้ือวัสดุส้านักงาน สป. 5,450.00              5,450.00       เจาะจง หจก.เอวีโปรดัส์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดัส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2563

เสนอราคา 5,450 บาท เสนอราคา 5,450 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......พฤศจิกำยน 2562........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน.......พ.ย............พ.ศ......2562.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือน้้าด่ืม 1,440.00              1,440.00       เจาะจง ร้านดวงในน้้าด่ืม ร้านดวงในน้้าด่ืม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2563

เสนอราคา 1,440 บาท เสนอราคา 1,440 บาท

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว สธ. 64,000.00             64,000.00     เจาะจง ร้านโชคทวีค้าถัง ร้านโชคทวีค้าถัง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2563

เสนอราคา 64,000 บาท เสนอราคา 64,000 บาท

3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง สป. 7,518.00              7,518.00       เจาะจง หจก.หน่้าเซ็งค้าครุภัณฑ์ หจก.หน่้าเซ็งค้าครุภัณฑ์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2563

เสนอราคา 7,518 บาท เสนอราคา 7,518 บาท

4 ซ้ืออุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ 1,400.00              1,400.00       เจาะจง หจก.เอวีโปรดัส์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดัส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2563

คัดแยกขยะ เสนอราคา 1,400 บาท เสนอราคา 1,400 บาท

5 ซ้ือน้้าด่ืม 840.00                 840.00         เจาะจง ร้านดวงในน้้าด่ืม ร้านดวงในน้้าด่ืม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2563

เสนอราคา 840 บาท เสนอราคา 840 บาท

6 ซ้ือน้้าด่ืม 1,375.00              1,375.00       เจาะจง ร้านดวงในน้้าด่ืม ร้านดวงในน้้าด่ืม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2563

เสนอราคา 1,375 บาท เสนอราคา 1,375 บาท

7 ซ้ือวัสดุส้านักงาน สป. 7,700 7,700 เจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2563

เสนอราคา 7,700 บาท เสนอราคา 7,700 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......ธันวำคม 2562........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน.......ธ.ค.............พ.ศ......2562.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือน้้าด่ืม 1,760.00              1,760.00       เจาะจง ร้านดวงในน้้าด่ืม ร้านดวงในน้้าด่ืม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2563

เสนอราคา 1,760 บาท เสนอราคา 1,760 บาท

2 ซ้ือวัสดุส้านักงาน กช. 4,775.00              4,775.00       เจาะจง ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2563

เสนอราคา 4,775 บาท เสนอราคา 4,775 บาท

3 ซ้ือวัสดุยานพสหนะและขนส่ง 22,400.00             22,400.00     เจาะจง บจก.มิตรภาพการยางฯ บจก.มิตรภาพการยางฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2563

สป. เสนอราคา 22,400 บาท เสนอราคา 22,400 บาท

4 ซ้ือวัสดุ ตามโครงการ 9,480.00              9,480.00       เจาะจง หจก.เอวีโปรดัส์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดัส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2563

คัดแยกขยะ เสนอราคา 9,480 บาท เสนอราคา 9,480 บาท

5 ซ้ือน้้ายาดับเพลิงเคมีแห้ง 4,800.00              4,800.00       เจาะจง บจก.นาซ่าไฟร์โปรดักส์ฯ บจก.นาซ่าไฟร์โปรดักส์ฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2563

ขนาด 15 ปอนด์ เสนอราคา 4,800 บาท เสนอราคา 4,800 บาท

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ สธ. 5,300.00              5,300.00       เจาะจง หจก.เอวีโปรดัส์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดัส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2563

เสนอราคา 5,300 บาท เสนอราคา 5,300 บาท

7 ซ้ือวัสดุยานพสหนะและขนส่ง 22,400 22,400 เจาะจง บจก.มิตรภาพการยางฯ บจก.มิตรภาพการยางฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2563

สป. เสนอราคา 22,400 บาท เสนอราคา 22,400 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......มกรำคม 2563........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน.......ม.ค.............พ.ศ......2563.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือน้้าด่ืม 1,520.00              1,520.00       เจาะจง ร้านดวงในน้้าด่ืม ร้านดวงในน้้าด่ืม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2563

เสนอราคา 1,520 บาท เสนอราคา 1,520 บาท

2 ซ้ือวัสดุยานพสหนะและขนส่ง 48,600.00             48,600.00     เจาะจง บจก.มิตรภาพการยางฯ บจก.มิตรภาพการยางฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2563

สป. เสนอราคา 48,600 บาท เสนอราคา 48,600 บาท

3 ซ้ือวัสดุส้านักงาน สป. 8,200.00              8,200.00       เจาะจง ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2563

เสนอราคา 8,200 บาท เสนอราคา 8,200 บาท

4 ซ้ือวัสดุส้านักงาน กองคลัง 4,200.00              4,200.00       เจาะจง ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2563

เสนอราคา 4,200 บาท เสนอราคา 4,200 บาท

5 ซ้ือวัสดก่อสร้าง กช. 31,197.00             31,197.00     เจาะจง หจก.หน่้าเซ้งค้าวัสดุภัณฑ์หจก.หน่้าเซ้งค้าวัสดุภัณฑ์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2563

เสนอราคา 31,197 บาท เสนอราคา 31,197 บาท

6 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 37,521.69             37,521.69     เจาะจง ร้านบ้านไฟฟ้า ร้านบ้านไฟฟ้า เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2563

เสนอราคา 37,521.69 บาท เสนอราคา 37,521.69 บาท

7 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) กช. 79,884 79,884 เจาะจง หจก.ขุนแหล่งคอนสตรัคชั่นหจก.ขุนแหล่งคอนสตรัคชั่น เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2563

เสนอราคา 79,884 บาท เสนอราคา 79,884 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

วันที.่..............เดือน.......ก.พ.............พ.ศ......2563.................

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......กุมภำพันธ์ 2563........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

8 ซ้ือวัสดุส้านักงาน สป. 11,550.00             11,550.00     เจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์กรุ๊ปหจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์กรุ๊ป เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2563

เสนอราคา 11,550 บาท เสนอราคา 11,550 บาท

9 ซ้ือวัสดุการเกษตร 9,945.00              9,945.00       เจาะจง หจก.เอวีโปรดัส์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดัส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2563

เสนอราคา 9,945 บาท เสนอราคา 9,945 บาท

10 ซ้ือน้้ายาพ่นหมอกควันก้าจัด 72,600.00             72,600.00     เจาะจง ร้านเจเคเทคโนโลยซัีพพลายร้านเจเคเทคโนโลยซัีพพลาย เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2563

ยุงลายและทรายอะเบท เสนอราคา 72,600 บาท เสนอราคา 72,600 บาท

11 ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงเติมรถ อบจ. 46,200.00             46,200.00     เจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2563

เสนอราคา 46,200 บาท เสนอราคา 46,200 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......กุมภำพันธ์ 2563........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน.......ก.พ.............พ.ศ......2563.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ืครุภัณฑ์ส้านักงาน สป. 2,700.00              2,700.00       เจาะจง หจก.โคราชหลักเมืองฯ หจก.โคราชหลักเมืองฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2563

เสนอราคา 2,700 บาท เสนอราคา 2,700 บาท

2 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน กค. 2,700.00              2,700.00       เจาะจง หจก.โคราชหลักเมืองฯ หจก.โคราชหลักเมืองฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2563

เสนอราคา 2,700 บาท เสนอราคา 2,700 บาท

3 ซ้ือชุดกีฬา,อุปกร์กีฬา,ถ้วย 71,809.00             71,809.00     เจาะจง ร้านพีพีสปอร์ต ร้านพีพีสปอร์ต เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2563

รางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันฯ เสนอราคา 71,809 บาท เสนอราคา 71,809 บาท

4 ซ้ือน้้าด่ืม 2,640.00              2,640.00       เจาะจง ร้านดวงในน้้าด่ืม ร้านดวงในน้้าด่ืม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2563

เสนอราคา 2,640 บาท เสนอราคา 2,640 บาท

5 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,500.00              7,500.00       เจาะจง บ.เนเจอร์บายยางนา บ.เนเจอร์บายยางนา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2563

แอลกอฮอร์ฯ เสนอราคา 7,500 บาท เสนอราคา 7,500 บาท

6 ซ้ือพัสดุการจัดท้าหน้ากากอนามัย 24,651.00             24,654.00     เจาะจง ร้านบุญแต่ง ร้านบุญแต่ง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2563

เสนอราคา 24,654 บาท เสนอราคา 24,654 บาท

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม 1,875 1,875 เจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรืหจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรื เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2563

เชิงปฏิบัติการโควิด20019 เสนอราคา 1,875 บาท เสนอราคา 1,875 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......มีนำคม 2563........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน.......ม.ีค.............พ.ศ......2563.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

8 ซ้ีอน้้าด่ืม สป 13,300.00             13,300.00     เจาะจง ร้านดวงใจน้้าด่ืม ร้านดวงใจน้้าด่ืม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2563

เสนอราคา 13,300 บาท เสนอราคา 13,300 บาท

9 ซ้ือวัสดคอมพิวเตอร์ สป. 5,700.00              5,700.00       เจาะจง หจก.เอวโีปรดัดส์เซ็นเตอร์ หจก.เอวโีปรดัดส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2563

เสนอราคา 5,700 บาท เสนอราคา 5,700 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......มีนำคม 2563........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน.......ม.ีค.............พ.ศ......2563.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุสนักงาน กศ 5,350.00              5,350.00       เจาะจง ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2563

เสนอราคา 5,350 บาท เสนอราคา 5,350 บาท

2 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,450.00              2,450.00       เจาะจง ร้านอุดมมอเตอร์แอร์ ร้านอุดมมอเตอร์แอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2563

เสนอราคา 2,450 บาท เสนอราคา 2,450 บาท

3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง สป. 2,872.00              2,872.00       เจาะจง หจก.หน่้าเซ้งค้าวสัดุพภัณฑ์ หจก.หน่้าเซ้งค้าวสัดุพภัณฑ์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2563

เสนอราคา 2,872 บาท เสนอราคา 2,872 บาท

4 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว กค. 16,076.00             16,076.00     เจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรืหจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรื เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2563

เสนอราคา 16,076 บาท เสนอราคา 16,076 บาท

5 ซ้ือวัสดุส้านักงาน กค. 16,844.00             16,844.00     เจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรืหจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรื เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2563

เสนอราคา 16,844 บาท เสนอราคา 16,844 บาท

6 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการ 57,240.00             57,240.00     เจาะจง ร้านศ.รุ่งอรุณพาณิย์ ร้านศ.รุ่งอรุณพาณิย์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/2563

แพทย์ เสนอราคา 57,240 บาท เสนอราคา 57,240 บาท

7 ซ้ือวัสนดุคอมพิวเตอร์ กศ 3,270 3,270 เจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรืหจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรื เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2563

เสนอราคา 3,270 บาท เสนอราคา 3,270 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

วันที.่..............เดือน.......เม.ย..............พ.ศ......2563.................

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......เมษำยน..2563........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

8 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว กศ. 17,811.00             17,811.00     เจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรืหจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรื เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2563

เสนอราคา 17,811 บาท เสนอราคา 17,811 บาท

9 ซ้ือวัสดก่อสร้าง กช. 18,840.00             18,840.00     เจาะจง หจก.หน่้าเซ้งค้าวสัดุพภัณฑ์ หจก.หน่้าเซ้งค้าวสัดุพภัณฑ์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2563

เสนอราคา 18,840 บาท เสนอราคา 18,840 บาท

10 ซ้ือวัสดุส้านักงาน กศ. 23,589.00             23,589.00     เจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรืหจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรื เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60/2563

เสนอราคา 23,589 บาท เสนอราคา 23,589 บาท

11 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สป. 8,600.00              8,600.00       เจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/2563

เสนอราคา 8,600 บาท เสนอราคา 8,600 บาท

12 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว กศ. 1,016.50              1,016.50       เจาะจง บจก.เร็นโทคิลอินนีเซียล ประเทศไทยบจก.เร็นโทคิลอินนีเซียล ประเทศไทยเอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/2563

เสนอราคา 1,016.50 บาท เสนอราคา 1,016.50 บาท

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ สป. 55,430.00             55,430.00     เจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรืหจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรื เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63/2563

เสนอราคา 55,430 บาท เสนอราคา 55,430 บาท

14 ซ้ือวัสดุส้านักงาน สป. 29,543 29,543 เจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรืหจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรื เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64/2563

เสนอราคา 29,543 บาท เสนอราคา 29,543 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......เมษำยน..2563........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน.......เม.ย..............พ.ศ......2563.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

15 ซ้ือวัสดุส้านักงาน สธ 11,681.00             11,681.00     เจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรืหจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรื เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 65/2563

เสนอราคา 11,681 บาท เสนอราคา 11,681 บาท

16 ซ้ือวัสดุอื่นๆ สป. 19,040.00             19,040.00     เจาะจง ร้านส.รุ่งอรุณพาณิชย์ ร้านส.รุ่งอรุณพาณิชย์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/2563

เสนอราคา 19,040 บาท เสนอราคา 19,040 บาท

17 ซ้ือวัสดุยานพสหนะและขนส่ง 45,400.00             45,400.00     เจาะจง บจก.มิตรภาพการยางฯ บจก.มิตรภาพการยางฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67/2563

สธ. เสนอราคา 45,400 บาท เสนอราคา 45,400 บาท

18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ สธ. 8,350.00              8,350.00       เจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรืหจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรื เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 68/2563

เสนอราคา 8,350 บาท เสนอราคา 8,350 บาท

19 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว สธ. 10,200.00             10,200.00     เจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรืหจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรื เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 69/2563

เสนอราคา 10,200 บาท เสนอราคา 10,200 บาท

20 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,800.00              5,800.00       เจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรืหจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอรื เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 70/2563

เคร่ืองวัดอุณหภูมิ เสนอราคา 5,800 บาท เสนอราคา 5,800 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......เมษำยน..2563........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน.......เม.ย..............พ.ศ......2563.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส้านักงาน สป. 7,700.00              7,700.00       เจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์กรุ๊ปหจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์กรุ๊ป เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 71/2563

เสนอราคา 7,700 บาท เสนอราคา 7,700 บาท

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว กค. 12,519.00             12,519.00     เจาะจง บจก.เร็นโทคิลอินนีเซียล ประเทศไทยบจก.เร็นโทคิลอินนีเซียล ประเทศไทยเอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 72/2563

เสนอราคา 12,519 บาท เสนอราคา 12,519 บาท

3 ซ้ือวัสดุส้านักงาน กค. 5,150.00              5,150.00       เจาะจง ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 73/2563

เสนอราคา 5,150 บาท เสนอราคา 5,150 บาท

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง กช. 9,247.27              9,247.27       เจาะจง บจก.ทีดับบลิวคอนกรีต บจก.ทีดับบลิวคอนกรีต เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 74/2563

เสนอราคา 9,247.27 บาท เสนอราคา 9,247.27 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.....พฤษภำคม..2563........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน.......พ.ค..............พ.ศ......2563.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง กศ 5,155.00              5,155.00       เจาะจง หจก.หน่้าเซ็งค้าวัสดุภัณฑ์หจก.หน่้าเซ็งค้าวัสดุภัณฑ์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 75/2563

เสนอราคา 5,155 บาท เสนอราคา 5,155 บาท

2 ซ้ือวัสดุส้านักงาน สป. 2,400.00              2,400.00       เจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอร์หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 76/2563

เสนอราคา 2,400 บาท เสนอราคา 2,400 บาท

3 ซ้ือวัสดุส้านักงาน สป. 8,200.00              8,200.00       เจาะจง ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77/2563

เสนอราคา 8,200 บาท เสนอราคา 8,200 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

วันที.่..............เดือน.......ม.ิย...............พ.ศ......2563.................

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.....มิถุนำยน..2563........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาระโดยสารรับจ้าง 13,000                 13,000         เจาะจง นายเฉียว หมีมะเริง นายเฉียว หมีมะเริง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2563

โครงการอาสาสมัครพิทักฯ เสนอราคา 13,000 บาท เสนอราคา 13,000 บาท

2 จ้างเหมาประกอบอาหาร 5,000                  5,000           เจาะจง นางจินดาพร  พรโคกสุง นางจินดาพร  พรโคกสุง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/2563

เสนอราคา 5,000 บาท เสนอราคา 5,000 บาท

3 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการ 280                     280             เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2563

อาสาสมัครพิทักส่ิงแวดล้อม เสนอราคา 280 บาท เสนอราคา 280 บาท

4 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการ 280.00 280.00 เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/2563

จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานฯ เสนอราคา 280 บาท เสนอราคา 280 บาท

5 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 90,000 90,000 เจาะจง นายสนอง บัวส้าราญ นายสนอง บัวส้าราญ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2563

เสนอราคา 90,000 บาท เสนอราคา 90,000 บาท

6 จ้างเหมาประกอบอาหาร 16,250.00             16,250.00     เจาะจง น.ส.นลินพิมพ์ จรัญจอหอน.ส.นลินพิมพ์ จรัญจอหอ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2563

เสนอราคา 16,250 บาท เสนอราคา 16,250 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......ตุลำคม 2562........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน.......ต.ค............พ.ศ......2562.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท้าป้ายโครงการวัน 3,280                  3,280           เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2563

ลอยกระทง เสนอราคา 3,280 บาท เสนอราคา 3,280 บาท

2 จ้างเหมาจัดสถานที่ลอยกระทง 50,000                 50,000         เจาะจง นายประมวล จอยไธสง นายประมวล จอยไธสง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2563

เสนอราคา 50,000 บาท เสนอราคา 50,000 บาท

3 จ้างซ่อมบ้ารุงเคร่ืองคอมฯ 535                     535             เจาะจง หจก.ทีเคโซลูชั่น 019 หจก.ทีเคโซลูชั่น 019 เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2563

เสนอราคา 535 บาท เสนอราคา 535 บาท

4 จ้างเหมาติดต้ังอุปกรณืสท้อนแสง 3,700.00 3,700.00 เจาะจง นายวีระชัย เลากลาง นายวีระชัย เลากลาง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/2563

รถบรรทุกขยะ เสนอราคา 3,700 บาท เสนอราคา 3,700 บาท

5 จ้างเหมาติดต้ังอุปกรณืสท้อนแสง 3,500 3,500 เจาะจง นายวีระชัย เลากลาง นายวีระชัย เลากลาง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 11/2563

รถกระเช้าไฟฟ้า เสนอราคา 3,500 บาท เสนอราคา 3,500 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......พฤศจิกำยน 2562........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน.......พ.ย............พ.ศ......2562.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการ 2,520.00              2,520.00       เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/2563

คัดแยกขยะ เสนอราคา 2,520 บาท เสนอราคา 2,520 บาท

2 จ้างเหมาประกอบอาหาร โครง 7,500.00              7,500.00       เจาะจง น.ส.จีราวรรณ จงจอหอ น.ส.จีราวรรณ จงจอหอ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 132563

การคัดแยกขยะ เสนอราคา 7,500 บาท เสนอราคา 7,500 บาท

3 ซ่อมบ้ารุงรถยนต์ กธ4475 นม 1,093.51              1,093.51       เจาะจง บ.ตังปักโคราช จ้ากัด บ.ตังปักโคราช จ้ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 14/2563

เสนอราคา 1,093.51 บาท เสนอราคา 1,093.51 บาท

4 จ้างท้าห้ายไวนิล โครงการป้องกัน 3,700.00              3,700.00       เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 15/2563

ลดอุบัติเหตุฯ เสนอราคา 3,700 บาท เสนอราคา 3,700 บาท

5 จ้างท้าป้ายไวนิลโครงการวัน 5,100.00              5,100.00       เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 16/2563

เด็กแห่งชาติ เสนอราคา 5,100 บาท เสนอราคา 5,100 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......ธันวำคม 2562........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน......ธ.ค............พ.ศ......2562.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างบ้ารุงรักษารถบรรทุกขยะ 605.62                 605.62         เจาะจง บ.ตังปักโคราช จ้ากัด บ.ตังปักโคราช จ้ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 17/2563

 85-7258 นม เสนอราคา 605.62 บาท เสนอราคา 605.62 บาท

2 ท้าป้ายวัญญาณจราจร(หยุด) 5,200.00              5,200.00       เจาะจง ร้านเขียดอาร์ต ร้านเขียดอาร์ต เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 18/2563

ติดสติกเกอร์ เสนอราคา 5,200 บาท เสนอราคา 5,200 บาท

3 ท้าป้ายไวนิลโครงการคัดแยก 2,240.00              2,240.00       เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 19/2563

ขยะ เสนอราคา 2,240 บาท เสนอราคา 2,240 บาท

4 จ้างเหมาประกอบอาหาร ฯ 7,500.00              7,500.00       เจาะจง น.ส.จีราวรรณ จงจอหอ น.ส.จีราวรรณ จงจอหอ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 20/2563

เสนอราคา 7,500 บาท เสนอราคา 7,500 บาท

5 จ้างท้าป้ายไวนิลรับสมัครเด็ก 4,600.00              4,600.00       เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 21/2563

ปฐมวัย เสนอราคา 4,600 บาท เสนอราคา 4,600 บาท

6 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กล7535 3,700.00              3,700.00       เจาะจง นายวีระชัย เลากลาง นายวีระชัย เลากลาง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 22/2563

เสนอราคา 3,700 บาท เสนอราคา 3,700 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......มกรำคม 2563........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน......ม.ค............พ.ศ......2563.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมเคร่ือง 27,810.00             27,810.00     เจาะจง ร้านจีเอ็มเซอร์วิส ร้านจีเอ็มเซอร์วิส เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 24/2563

พ่นหมอกควันฯ เสนอราคา 27,810 บาท เสนอราคา 27,810 บาท

2 จ้างบ้ารุงรักษาซ่อมแซมเต็นท์ 55,000.00             55,000.00     เจาะจง หจก.พรชัยเจริญการผ้าใบหจก.พรชัยเจริญการผ้าใบ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/2563

ผ้าใบ สป. เสนอราคา 55,000 บาท เสนอราคา 55,000 บาท

3 จ้างท้าป้ายพลาสติกไวนิล สป 8,940.00              8,940.00       เจาะจง ร้านสีมาธนาธรอิงค์เจ็ท ร้านสีมาธนาธรอิงค์เจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 26/2563

เสนอราคา 8,940 บาท เสนอราคา 8,940 บาท

4 จ้างท้าป้ายไวนิล ไข้เลือดออก 280.00                 280.00         เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 27/2563

เสนอราคา 280 บาท เสนอราคา 280 บาท

5 จ้างบ้ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ 14,100.00             14,100.00     เจาะจง นางอุไร ศรีสระน้อย นางอุไร ศรีสระน้อย เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 28/2563

กธ 4475 นม เสนอราคา 14,100 บาท เสนอราคา 14,100 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน......ก.พ............พ.ศ......2562.................

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......กุมภำพันธ์ 2563........................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท้าป้ายวินล กศ. 4,880.00              4,880.00       เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 29/2563

เสนอราคา 4,880 บาท เสนอราคา 4,880 บาท

2 จ้างบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,242.90              2,242.90       เจาะจง บ.ตังปักโคราช จ้ากัด บ.ตังปักโคราช จ้ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 30/2563

รถยนต์ กธ 4475 นม เสนอราคา 2,242.90 บาท เสนอราคา 2,242.90 บาท

3 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ือง 3,595.20              3,595.20       เจาะจง หจก.ชิงกวงเฮงการไฟฟ้า หจก.ชิงกวงเฮงการไฟฟ้า เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 31/2563

สูปน้้า เสนอราคา 3,595.20 บาท เสนอราคา 3,595.20 บาท

4 จ้างเหมาประกอบอาหารฯ 15,120.00             15,120.00     เจาะจง นายปริญญา ไปล่งูเหลือมนายปริญญา ไปล่งูเหลือม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 33/2563

โครงกการแข่งขันกีฬาฯ เสนอราคา 15,120 บาท เสนอราคา 15,120 บาท

5 จ้างเหมาบ้ารุงรักษารถบรรทุกขยะ 4,500.00              4,500.00       เจาะจง นายมานิมต์ ปล้องงูเหลือมนายมานิมต์ ปล้องงูเหลือม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 34/2563

85-7258 เสนอราคา 4,500 บาท เสนอราคา 4,500 บาท

6 จ้างบ้ารุงรักษารถบรรทุกขยะ 12,623.00             12,623.00     เจาะจง บ.ตังปักโคราช จ้ากัด บ.ตังปักโคราช จ้ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 36/2563

87-6385 นม เสนอราคา 12,623 บาท เสนอราคา 12,623 บาท

7 จ้างท้าป้ายไวนิล ฯ 280 280 เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 37/2563

เสนอราคา 280 บาท เสนอราคา 280 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......มีนำคม 2563........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน......ม.ีค............พ.ศ......2563.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

8 จ้างเหมาประกอบอาหารฯ 10,000.00             10,000.00     เจาะจง น.ส.จีราวรรณ จงจอหอ น.ส.จีราวรรณ จงจอหอ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 38/2563

เสนอราคา 10,000 บาท เสนอราคา 10,000 บาท

9 จ้างบ้ารุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า 5,297.64              5,297.64       เจาะจง บ.ราชสีมาเทพนคร จ้ากัดบ.ราชสีมาเทพนคร จ้ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 39/2563

88-4548 นม เสนอราคา 5,297.64 บาท เสนอราคา 5,297.64 บาท

10 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองฉายภาพ 550.00                 550.00         เจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์กรุ๊ปหจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์กรุ๊ป เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 40/2563

เสนอราคา 550 บาท เสนอราคา 550 บาท

11 จ้างบ้ารุงกรัษาเคร่ืองตัดหญ้า 4,140.90              4,140.90       เจาะจง หจก.ชิงกวงเฮงการไฟฟ้า หจก.ชิงกวงเฮงการไฟฟ้า เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2563

เสนอราคา 4,140.90 บาท เสนอราคา 4,140.90 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......มีนำคม 2563........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน......ม.ีค............พ.ศ......2563.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล 3,450.00              3,450.00       เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงค์เจ็ท ร้านหัวทะเลอิงค์เจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2563

ประชาสัมพันธ์ สธ. เสนอราคา 3,450 บาท เสนอราคา 3,450 บาท

2 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กล7535 4,466.63              4,466.63       เจาะจง บ.ตังปักโคราช จ้ากัด บ.ตังปักโคราช จ้ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/2563

เสนอราคา4,466.63 บาท เสนอราคา4,466.63 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......เมษำยน 2563........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน......เม.ย............พ.ศ......2563.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างบ้ารุงรักษาเค่ืองตัดหญ้า 3,621.95              3,621.95       เจาะจง หจก.ชิงกวงเฮงการไฟฟ้า หจก.ชิงกวงเฮงการไฟฟ้า เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 45/2563

แบบล้อจักรยาน เสนอราคา 3,621.95 บาท เสนอราคา 3,621.95 บาท

2 จ้างบ้ารุงรักษารถบรรทุกขยะ 2,800.00              2,800.00       เจาะจง นางเดือน ชวนโพธิ์ นางเดือน ชวนโพธิ์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 46/2563

87-6385 นม เสนอราคา 2,800 บาท เสนอราคา 2,800 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......พฤษภำคม 2563........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน......พ.ค............พ.ศ......2563.................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท้าป้ายเฉลิมพระเกียรติ 1,150.00              1,150.00       เจาะจง ร้านหัวทะเลองิงเจ็ท ร้านหัวทะเลองิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 47/2563

ร.10 เสนอราคา 1,150 บาท เสนอราคา 1,150 บาท

2 จ้างท้าป้ายห้ามทิ้งขยะ 1,120.00              1,120.00       เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท ร้านหัวทะเลอิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 48/2563

เสนอราคา 1,120 บาท เสนอราคา 1,120 บาท

3 จ้างบ้ารุงรักษารถยนต์ 1,140.62 1,140.62 เจาะจง บ.ตังปักโคราช จ้ากัด บ.ตังปักโคราช จ้ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 49/2563

กธ 4475 นม เสนอราคา 1,140.62 บาท เสนอราคา 1,140.62 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท้า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ้าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......มิถุนำยน 2563........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน......ม.ิย............พ.ศ......2563.................


