
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวารสาร 620.00                    620.00        ตกลงราคา ร้านอรุณเภสัช ร้านอรุณเภสัช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2559

เสนอราคา 620 บาท เสนอราคา 620 บาท

2 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขน 2,350                      2,350         ตกลงราคา ร้านอุดมมอเตอร์แอร์ ร้านอุดมมอเตอร์แอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2559

ส่ง (แบตเตอร่ี) เสนอราคา 2,350 บาท เสนอราคา 2,350 บาท

3 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา 1,010                      1,010         ตกลงราคา นายชัยชนะ คงกุทอง นายชัยชนะ คงกุทอง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2559

รถจักรยานยนต์ 1กข8611 เสนอราคา 1,010 บาท เสนอราคา 1,010 บาท

4 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา 5,448.44 5,448.44 ตกลงราคา บริษัท ตังปักโคราช บริษัท ตังปักโคราช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/2559

รถยนต์ กธ 4475 นม. เสนอราคา 5,448.44 บาท เสนอราคา 5,448.44 บาท

5 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,600 2,600 ตกลงราคา ร้านครีเอทีฟปร้ิน ร้านครีเอทีฟปร้ิน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2559

เสนอราคา 2,600 บาท เสนอราคา 2,600 บาท

6 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 5,000                      5,000         ตกลงราคา ร้านครีเอทีฟปร้ิน ร้านครีเอทีฟปร้ิน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/2559

เสนอราคา 5,000 บาท เสนอราคา 5,000 บาท

7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,000 2,000 ตกลงราคา ร้านครีเอทีฟปร้ิน ร้านครีเอทีฟปร้ิน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2559

เสนอราคา 2,000 บาท เสนอราคา 2,000 บาท

8 เทพื้น คสล. หน้าโรงเรียน 147,600 147,600 สอบราคา หจก.รักษ์มิตร หจก.รักษ์มิตร เอกสารหลักฐานถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่ 1/2559

บ้านบุฯม.2 เสนอราคา 147,600 บาท เสนอราคา 147,600 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......ตุลำคม 2558........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 เทพื้น คสล. หน้าโรงเรียน 147,600 220,000 สอบราคา หจก.รักษ์มิตร คอนสตรัคชั่น หจก.รักษ์มิตร เอกสารหลักฐานถูกต้อง สัญญาจ้างเลขที่ 1/2559

บ้านบุฯม.2 เสนอราคา 147,600 บาท เสนอราคา 147,600 บาท

หจก.พลอยพิชญา

เสนอราคา 208,000 บาท

หจก.โคราชด ารงค์บริการ

เสนอราคา 200,000 บาท

บริษัท ทีดับบลิว คอนกรีต

เสนอราคา 182,000 บาท

หจก.ดงคงทน

เสนอราคา 199,900 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

       (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์              (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......ตุลำคม 2558........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวารสาร 620.00                    620.00        ตกลงราคา ร้านอรุณเภสัช ร้านอรุณเภสัช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2559

เสนอราคา 600 บาท เสนอราคา 600 บาท

2 วื้อวัสดุส านักงาน 1,800                      1,800         ตกลงราคา นางสาวสุนทรี มุกสิกะสาร นางสาวสุนทรี มุกสิกะสาร เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2559

น้ าด่ืม เสนอราคา 1,800 บาท เสนอราคา 1,800 บาท

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,729                    14,729        ตกลงราคา หจก.วิริยะนคร หจก.วิริยะนคร เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2559

เสนอราคา 14,729 บาท เสนอราคา 14,729 บาท

4 ซ้ือไฟประดับตามโครงการ 20,158.80 20,158.80 ตกลงราคา หจก.พรวัฒนา ราชสีมา หจก.พรวัฒนา ราชสีมา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2559

เฉลิมพระเกียรติฯ เสนอราคา20,158.80 บาท เสนอราคา 20,158.80 บาท

5 ซ้ือพานกรวยดอกไม้สด 1,000 1,000 ตกลงราคา นางสาวอรอุษา ขุนไกร นางสาวอรอุษา ขุนไกร เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2559

เสนอราคา 1,000 บาท เสนอราคา 1,000 บาท

6 ซ้ือน้ าด่ืมน้ าแข็ง 4,400                      4,400         ตกลงราคา น.ส.สุนทรี มุกสิกะสาร น.ส.สุนทรี มุกสิกะสาร เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2559

เสนอราคา 4,400 บาท เสนอราคา 4,400 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท าผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

  (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์         (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......พฤศจิกำยน 2558........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวารสาร 620.00                    620.00        ตกลงราคา ร้านอรุณเภสัช ร้านอรุณเภสัช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2559

เสนอราคา 620 บาท เสนอราคา 620 บาท

2 ซ้ือวัสดุโครงการศึกษาดูงาน 10,400                    10,400        ตกลงราคา ร้านศิริพาณิชย์ ร้านศิริพาณิชย์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2559

ผู้บริหารฯ เสนอราคา10,400 บาท เสนอราคา10,400 บาท

3 ซ้ือน้ าแก้ว 840                        840            ตกลงราคา นางสาวสุนทรี มุสิกะสาร นางสาวสุนทรี มุสิกะสาร เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2559

เสนอราคา10,400 บาท เสนอราคา10,400 บาท

4 ซ้ือเส้ือกีฬาพร้อมปัก 19,038.58 19,038.58 ตกลงราคา ร้านไทยดีสปอร์ต ร้านไทยดีสปอร์ต เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2559

เสนอราคา 19,038.58 บาท เสนอราคา 19,038.58 บาท

5 จ้างเหมาเวที พร้อมเคร่ือง 3,500 3,500 ตกลงราคา นายมี ปานจอหอ นายมี ปานจอหอ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 16/2559

ขยายเสียง เสนอราคา 3,500 เสนอราคา 3,500

6 จ้างเหมาตกแต่งเวที 8,000                      8,000         ตกลงราคา นางสายรุ้ง ปานปรีชา นางสายรุ้ง ปานปรีชา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 17/2559

พร้อมจัดสถานที่ เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท

7 จ้างประกอบอาหาร 8,000 8,000 ตกลงราคา นางเกษร  จั่งสันเทียะ นางเกษร  จั่งสันเทียะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 18/2559

เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท

8 จ้างเหมารถโดยสารรับจ้าง 90,000 90,000 ตกลงราคา นายเฉลียว หมีมะเริง นายเฉลียว หมีมะเริง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 19/2559

เสนอราคา 90,000 บาท เสนอราคา 90,000 บาท

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 5,500 5,500 ตกลงราคา ร้านครีเอทีปปร้ิน ร้านครีเอทีปปร้ิน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 20/2559

เสนอราคา5,500 บาท เสนอราคา5,500 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........ธันวำคม 2558...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

10 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 1,000.00                  1,000.00     ตกลงราคา ร้านครีเอทีปปร้ิน ร้านครีเอทีปปร้ิน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2559

โครงการป้องกันอุบัติเหตุ เสนอราคา 1,000 บาท เสนอราคา 1,000 บาท

11 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 5,000                      5,000         ตกลงราคา ร้านครีเอทีปปร้ิน ร้านครีเอทีปปร้ิน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2559

เสนอราคา5,000 บาท เสนอราคา5,000 บาท

12 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา 5,177.73 5,177.73 ตกลงราคา บริษัท ตังปักโคราช บริษัทตังปักโคราช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2559

เสนอราคา5,177.73 บาท เสนอราคา5,177.73 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........ธันวำคม 2558...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวาลสาร 560.00                    560.00        ตกลงราคา ร้านอรุณเภสัช ร้านอรุณเภสัช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2559

เสนอราคา 560 บาท เสนอราคา 560 บาท

2 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,038.58                19,038.58    ตกลงราคา ร้านอรุณเภสัช ร้านอรุณเภสัช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2559

เสนอราคา 560 บาท เสนอราคา 560 บาท

3 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 4,100.00 4,100.00 ตกลงราคา ร้านครีเอทรีปปร้ิน ร้านครีเอทีปปร้ิน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 24/2559

เสนอราคา 4,100 บาท เสนอราคา 4,100 บาท

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,500 2,500 ตกลงราคา ร้านครีเอทีปปร้ิน ร้านครีเอทีปปร้ิน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/2559

เสนอราคา 2,500 บาท เสนอราคา 2,500 บาท

5 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา 963                        963            ตกลงราคา บริษัท ตังปักโคราช บริษัทตังปักโคราช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 26/2559

รถยนต์ กธ 4475 นม เสนอราคา 963 บาท เสนอราคา 963 บาท

6 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา 2,600 2,600 ตกลงราคา บริษัทวีรพลโอเอ จ ากัด บริษัทตังปักโคราช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 27/2559

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เสนอราคา 2,600 บาท เสนอราคา 2,600 บาท

7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,000 2,000 ตกลงราคา ร้านครีเอทีปปร้ิน ร้านครีเอทีปปร้ิน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 28/2559

เสนอราคา2,000 บาท เสนอราคา2,000 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........มกรำคม 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวารสาร 580.00                    580.00        ตกลงราคา ร้านอรุณเภสัช ร้านอรุณเภสัช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2559

เสนอราคา 580 บาท เสนอราคา 580 บาท

2 ซ้ือน้ ายาดับเพลิง เคมีแห้ง 2,247                      2,247         ตกลงราคา หจก.ร้อยแปดพันเก้าฯ หจก.ร้อยแปดพันเก้าฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2559

ขนาด 15 ปอนด์ เสนอราคา2,247 บาท เสนอราคา2,247 บาท

3 ซ้ือวัสดุโครงการบิคคลีนนิ่ง 3,520.00 3,520.00 ตกลงราคา ร้านศิริพาณิช ร้านศิริพาณิช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2559

เดย์ เสนอราค 3,520 บาท เสนอราค 3,520 บาท

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,180 6,180 ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดักส์ ร้านทีเคโปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2559

เสนอราคา 6,180 บาท เสนอราคา 6,180 บาท

5 ซ้ืออุปกรณ์ ตามโครงการ 2,523.00 2,523.00 ตกลงราคา ร้านศิริพาณิช ร้านศิริพาณิช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2559

พัฒนาแผนสามปี เสนอราคา 2,523 บาท เสนอราคา 2,523 บาท

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,350 13,350 ตกลงราคา ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 21/2559

เสนอราคา 13,350 บาท เสนอราคา 13,350 บาท

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,100                      2,100         ตกลงราคา ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 22/2559

เสนอราคา 2,100 บาท เสนอราคา 2,100 บาท

8 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 54,497 54,497 ตกลงราคา หจก.พรวัฒนา ราชสีมา หจก.พรวัฒนา ราชสีมา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 23/2559

เสนอราคา 54,497 บาท เสนอราคา 54,497 บาท

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,550 2,550 ตกลงราคา ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 24/2559

เสนอราคา2,550 บาท เสนอราคา2,550 บาท

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........กุมภำพันธ์ 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 38,370.00                38,370.00    ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดักส์ ร้านทีเคโปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2559

เสนอราคา 38,370 บาท เสนอราคา 38,370 บาท

11 ซ้ือน้ าด่ืม 600                        600            ตกลงราคา นางเกษร  จั่วสันเทียะ นางเกษร จั่วสันเทียะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2559

เสนอราคา 600 บาท เสนอราคา 600 บาท

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,523.00 2,523.00 ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดักส์ ร้านทีเคโปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2559

เสนอราค 2,523 บาท เสนอราค 2,523 บาท

13 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,839 7,839 ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดักส์ ร้านทีเคโปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2559

เสนอราคา 7,839 บาท เสนอราคา 7,839 บาท

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,870.00 1,870.00 ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดักส์ ร้านทีเคโปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2559

เสนอราคา 1,870 บาท เสนอราคา 1,870 บาท

15 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,790 1,790 ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดักส์ ร้านทีเคโปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 30/2559

เสนอราคา 1,790 บาท เสนอราคา 1,790 บาท

16 จ้างเหมถ่ายเอกสาร 4,412                      4,412         ตกลงราคา ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 29/2559

เสนอราคา 4,412 บาท เสนอราคา 4,412 บาท

17 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 1,000 1,000 ตกลงราคา ร้านครีเอทรีปปร้ิน ร้านครีเอทรีปปร้ิน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 30/2559

ตามโครงการบิกคลีนนิ่งเดย์ เสนอราคา 1,000บาท เสนอราคา 1,000 บาท

18 จ้างเหมาประกอบอาหาร 7,500.00                  7,500.00     ตกลงราคา นางเกษร  จั่วสันเทียะ นางเกษร จั่วสันเทียะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 31/2559

โครงการบิกคลีนนิ่งเดย์ เสนอราคา 7,500 บาท เสนอราคา 7,500 บาท

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........กุมภำพันธ์ 2559...........................



(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

19 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,604                      2,604         ตกลงราคา ร้านก๊อบปี้เวย์ ร้านก๊อบปี้เวย์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2559

เสนอราคา 2,604 บาท เสนอราคา 2,604 บาท

20 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถ 26,200.00 26,200.00 ตกลงราคา นายมานิตย์ ปล้องงูเหลือม นายมานิตย์ ปล้องงูเหลือม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2559

58-7258 นม เสนอราค 2,523 บาท เสนอราค 2,523 บาท

21 จ้างเหมาประกอบอาหาร 875 875 ตกลงราคา นางเกษร  จั่วสันเทียะ นางเกษร จั่วสันเทียะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2559

ประชุมสภา เสนอราคา 875 บาท เสนอราคา 875 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........กุมภำพันธ์ 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวารสาร 620.00                    620.00        ตกลงราคา ร้านอรุณเภสัช ร้านอรุณเภสัช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2559

เสนอราคา 620 บาท เสนอราคา 620 บาท

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,346                      8,346         ตกลงราคา บ.เร็นโทรคิล อินนิเชียลฯ บ.เร็นโทรคิลอินนิเชียลฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2559

เสนอราคา 8,346 บาท เสนอราคา 8,346 บาท

3 ซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 642.00 642.00 ตกลงราคา หจก.ร้อยแปดพันเก้าฯ หกจ.ร้อยแปดพันเก้าฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2559

เสนอราค 642 บาท เสนอราค 642 บาท

4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,243 5,243 ตกลงราคา หจก.พรวัฒนา ราชสีมา หจก.พรวัฒนา ราชสีมา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2559

เสนอราคา 5,243 บาท เสนอราคา 5,243 บาท

5 วัสดุการเกษร 3,050.00 3,050.00 ตกลงราคา ร้านศิริพาณิชย์ ร้านศิริพาณิชย์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2559

เสนอราคา 3,050 บาท เสนอราคา 3,050 บาท

6 น้ าแก้ว 3,000 3,000 ตกลงราคา นางสาวสุนทรี มุสิกะสาร นางสาวสุนทรี มุสิกะสาร เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 36/2559

เสนอราคา 3,000 บาท เสนอราคา 3,000 บาท

7 วัสดุส านักงาน 2,650                      2,650         ตกลงราคา บริษัทวีรพลโอเอ บริษัทวีรพลโอเอ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2559

เสนอราคา 2,650 บาท เสนอราคา 2,650 บาท

8 จ้างเหมท าตรายาง 2,220 2,220 ตกลงราคา ร้านดีไซด์อิงเจ็ค ร้านดีไซด์อิงเจ็ค เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 35/2559

เสนอคา 2,220 บาท เสนอคา 2,220 บาท

9 จ้างเหมาท าตรายาง 1,160.00                  1,160.00     ตกลงราคา ร้านดีไซด์อิงเจ็ค ร้านดีไซด์อิงเจ็ค เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 36/2559

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........มีนำคม 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



เสนอราคา 1,160 บาท เสนอราคา 1,160 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

10 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 4,114.15                  4,114.15     ตกลงราคา บริษัทตังปักดคราช จ ากัด บริษัทตังปักโคราช จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 37/2559

กล 7535 นม เสนอราคา 4,114.15 บาท เสนอราคา 4,114.15 บาท

11 จ้างเหมาท าตรายาง 850                        850            ตกลงราคา ร้านดีไซน์อิงเจ็ท ร้านดีไซน์อิงเจ็ค เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 38/2559

เสนอราคา 850 บาท เสนอราคา 850 บาท

12 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 798.22 798.22 ตกลงราคา บริษัทตังปักโคราช จ ากัด บริษัทตังปักโคราช จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 39/2559

กธ4475 นม เสนอราค 798.22 บาท เสนอราค 798.22 บาท

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........มีนำคม 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ



(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,000.00                  2,000.00     ตกลงราคา ร้านครีเอทรีปปร้ิน บริษัทตังปักโคราช จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 40/2559

รณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ เสนอราคา 2,000 บาท เสนอราคา 2,000 บาท

2 จ้าเหมาท าป้ายไวนิลรณรงค์ 1,000                      1,000         ตกลงราคา ร้านครีเอทรีปปร้ิน ร้านครีเอทรีปร้ิน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2559

ลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ เสนอราคา 1,000 บาท เสนอราคา 1,000บาท

3 จ้างเหมาท าป้ายส่งเสริม 8,300.00 8,300.00 ตกลงราคา ร้านครีเอทรีปปร้ิน ร้านครีเอทรีปปร้ิน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2559

เพณีสงกรานต์ เสนอราค 8,300 บาท เสนอราค 8,300 บาท

4 จ้างเหมาจัดสถานที่ 6,850 6,850 ตกลงราคา นางพรพรรณ  เพ็ชรราม นางพรพรรณ  เพ็ชรราม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 43/2559

เสนอราค 6,850 บาท เสนอราค 6,850 บาท

5 จ้างเหมาจัดดอกไม้ฯ 7,040.00 7,040.00 ตกลงราคา นายจ าลอง ลาดลดา นายจ าลอง ลาดดา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/2559

เสนอราค 7,040 บาท เสนอราคา 7,040 บาท

6 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 952.30 952.30 ตกลงราคา บริษัทตังปักโคราช จ ากัด บริษัทตังปักโคราช จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 45/2559

กธ4475 นม เสนอราคา 952 บาท เสนอราคา 925 บาท

7 จ้างเหมาเคร่ืองขยายเสียง 1,500                      1,500         ตกลงราคา นายสุเทพ  เปรียบจัตุรัส นายสุเทพ เปรียบจัตุรัส เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 46/2559

เสนอราคา 1,500 บาท เสนอราคา 1,500 บาท

8 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง 2,100 2,100 ตกลงราคา หจก.แสงเรือง หจก.แสงเรือง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 47/2559

กรองน้ า สป เสนอราคา 2,100 บาท เสนอราคา 2,100 บาท

9 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง 5,600.00                  5,600.00     ตกลงราคา หจก.แสงเรือง หจก.แสงเรือง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 48/2559

กรองน้ า ศพด. เสนอราคา 2,100 บาท เสนอราคา 2,100 บาท

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........เมษำยน 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

10 ซ้ือวารสาร 500.00                    500.00        ตกลงราคา ร้านอรุณเภสัช ร้านอรุณเภสัช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2559

เสนอราคา 500 บาท เสนอราคา 500 บาท

11 ซ้ือน้ ายาตรวจปัสสาวะ 2,065                      2,065         ตกลงราคา ร้าน บีเคเซ็นเตอร์ ร้านบีเคเซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2559

(GPO) เสนอราคา 2,065 บาท เสนอราคา 2,065บาท

12 น้ าด่ืมชนิดแก้ว 840.00 840.00 ตกลงราคา นางสาวสุนทรี มุสิกะสาน นางสาวสุนทรี มุสิกะสาร เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2559

เสนอราค 840 บาท เสนอราค 840 บาท

13 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 15,000 15,000 ตกลงราคา ร้านที เคโปรดักส์ ร้านทีเคโปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2559

ถังต้มน้ าไฟฟ้า เสนอราค 15,000 บาท เสนอราคา 15,000 บาท

14 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะ 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา หจก.เทวัญครุภัณฑ์สตีล หจก.เทวัญครุภัณฑ์สตีล เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2559

ท างานเหล็ก+เก้าอี้ เสนราคา 10,000 บาท เสนอราคา 10,000 บาท

15 ซ้ือน้ าด่ืม,น้ าแข็ง 1,776.00 1,776.00 ตกลงราคา นางสาวสุนทรี มุสิกะสาน นางสาวสุนทรี มุสิกะสาร เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/2559

โครงการจัดงานสงกรานต์ เสนอราค 1,776 บาท เสนอราคา 1,776 บาท

16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,550.00 8,550.00 ตกลงราคา ร้านที เคโปรดักส์ ร้านทีเคโปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2559

เสนอราคา 8,550 บาท เสนอราคา 8,550 บาท

17 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,870.02                  5,870.02     ตกลงราคา หจก.ราชสีมาสหกิจ หจก.ราชสีมาสหกิจ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2559

เสนอราคา 5,870.02 บาท เสนอราคา 5,870.02 บาท

18 ซ้ือน้ าด่ืมโครงการบิกคลีน 600 600 ตกลงราคา นางเกษร  จั่วสันเทียะ นางเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2559

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........เมษำยน 2559...........................



เสนอราคา 600 บาท เสนอราคา 600 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

19 ซ้ือวัสดยานพาหนะและขนส่ง 2,000.00                  2,000.00     ตกลงราคา ร้านขายอะไหล่รถยนต์มือสอง ร้านขายอะไหล่รถยนต์มือสอง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2559

เสนอราคา 2,000 บาท เสนอราคา 2,000 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........เมษำยน 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือถังขยะสีน้ าเงิน ขนาด 42,500.00                42,500.00    ตกลงราคา ร้านศิริพาณิชย์ ร้านศิริพาณิชย์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2559

200 ลิตรพร้อมท าหูจับฯ เสนอราคา 42,500 บาท เสนอราคา 42,500 บาท

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 13,876                    13,876        ตกลงราคา ร้าน ที เค โปรดักส์ ร้านที เค โปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2559

เสนอราคา 13,876 บาท เสนอราคา 13,876 บาท

3 ซ้ือวัสดุยายพาหนะและขนส่ง 4,900.00 4,900.00 ตกลงราคา ร้านอุดมมอเตอร์ ร้านอุดมมอเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2559

เสนอราคา 4,900 บาท เสนอราคา 4,900 บาท

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,642                      6,642         ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดักส์ ร้านที เค โปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/2559

เสนอราคา 6,642 บาท เสนอราคา 6,642 บาท

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,520 2,520 ตกลงราคา ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2559

เสนอราคา 2,520 บาท เสนอราคา 2,520 บาท

6 ซ้ือซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 59,666.20                59,666.20    ตกลงราคา ร้านสาโรจน์ ร้านสาโรจน์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2559

(รถยนต์ อบจ.) เสนอราคา 59,666.20 บาท เสนอราคา 59,666.20 บาท

7 ซ้ือน้ าด่ืม 600 600 ตกลงราคา นางเกษร  ปนะจันดุม นางเกษร  ปนะจันดุม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2559

เสนอราคา 600 บาท เสนอราคา 600 บาท

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,350.00                  8,350.00     ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดักส์ ร้านทีเคโปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60/2559

เสนอราคา 8,350 บาท เสนอราคา 8,350 บาท

9 ซ้ือเคร่ือดับเพลิง 600 600 ตกลงราคา บ.นาซ่าโฟร์โปรดักส์ฯ บ.นาซ่าโฟร์โปรดักส์ฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/2559

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........พฤษภำคม 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



เสนอราคา 600 บาท เสนอราคา 600 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวารสาร 600.00                    600.00        ตกลงราคา ร้านอรุณเภสัช ร้านศิริพาณิชย์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/2559

เสนอราคา 600 บาท เสนอราคา 42,500 บาท

2 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 2,500                      2,500         ตกลงราคา ร้านศิริพาณิชย์ ร้านที เค โปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63/2559

รนรงค์การต้ังครรภ์ไม่พร้อม เสนอราคา 2,500 บาท เสนอราคา 13,876 บาท

3 ซ้ือชุดปฏิบัติการ อปพร. 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา ร้านหมวยดีไซน์ ร้านอุดมมอเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64/2559

เสนอราคา 24,000 บาท เสนอราคา 4,900 บาท

4 ซ้ือวัสดุฝึก ภาคปฏิบัติ 9,925.40                  9,925.40     ตกลงราคา ร้านดับเพลิงไฟร์แมนเซพต่ีโชว์ฯร้านดับเพลิงไฟร์แมนเซพต่ีโชว์ฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 65/2559

เสนอราคา 9,925.40 บาท เสนอราคา 9,925.40 บาท

5 ซ้ือวัสดุในการฝึกอบรม 3,450 3,450 ตกลงราคา ร้านสัมพันธ์อินเตอร์กรุ๊ป ร้านสัมพันธ์อินเตอร์กรุ๊ป เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/2559

อปพร. เสนอราคา 3,450 บาท เสนอราคา 3,450 บาท

6 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,900.00                  4,900.00     ตกลงราคา ร้านอุดมมอเตอร์ ร้านอุดมมอเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67/2559

เสนอราคา 4,900 บาท เสนอราคา 4,900 บาท

7 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 42,934 42,934 ตกลงราคา หจก.พรวัฒนา ราชสีมา หจก.พรวัฒนา ราชสีมา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 68/2559

เสนอราคา 600 บาท เสนอราคา 600 บาท

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 29,240.00                29,240.00    ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดักส์ ร้านทีเคโปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 69/2559

เสนอราคา 29,240 บาท เสนอราคา 29,240 บาท

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,600 8,600 ตกลงราคา บริษัทวีรพลโอเอ จ ากัด บริษัทวีรพลโอเอจ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 70/2559

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........มิถุนำยน 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



เสนอราคา 8,600 บาท เสนอราคา 8,600 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

10 ซ้ือชุดนักกีฬาพร้อมสกรีน 7,266.00                  7,266.00     ตกลงราคา ร้านไทยสปอร์ต ร้านไทยสปอร์ต เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 71/2559

เสนอราคา 7,266 บาท เสนอราคา 7,266 บาท

11 ซ้ือน้ าด่ืม 600                        600            ตกลงราคา นางเกษร  จั่วสันเทียะ นางเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 72/2559

เสนอราคา 600 บาท เสนอราคา 600 บาท

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,900.00 5,900.00 ตกลงราคา ร้านทีเค โปรดักส์ ร้านทีเค โปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 73/2559

เสนอราคา 5,900 บาท เสนอราคา 5,900 บาท

13 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 14,844.11                14,844.11    ตกลงราคา หจก.ราชสีมาสหกิจ หจก.ราชสีมาสหกิจ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 74/2559

เสนอราคา 14,844.11 บาท เสนอราคา 14,844.11 บาท

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........มิถุนำยน 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวารสาร 560.00                    560.00        ตกลงราคา ร้านอรุณเภสัช ร้านอรุณเภสัช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 75/2559

เสนอราคา 560 บาท เสนอราคา 560 บาท

2 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 54,998                    54,998        ตกลงราคา ร้านชาญวิศวกรรม ร้านชาญวิศวกรรม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 76/2559

เสนอราคา 54,998 บาท เสนอราคา 54,998 บาท

3 ซ้ือน้ าด่ืมแก้ว โครงการวัน 2,600.00 2,600.00 ตกลงราคา นางสาวสุนทรี  มุกสิกะสาร นางสาวสุนทรี  มุกสิกะสาร เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77/2559

เข้าพรรษา เสนอราคา 2,600 บาท เสนอราคา 2,600 บาท

4 ซ้ือทรายอะเบท,น้ ายาพ่น 81,000.00                81,000.00    ตกลงราคา สหกรณ์บริการ สาธารณสุข นมสหกรณ์บริการ สาธารณสุข นม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 78/2559

หมอกควันก าจัดยุง เสนอราคา 81,000 บาท เสนอราคา 81,000 บาท

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 11,561.35 11,561.35 ตกลงราคา หจก.ราชสีมาสหกิจ หจก.ราชสีมาสหกิจ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 79/2559

เสนอราคา 11,561.35 บาท เสนอราคา 11,561.35 บาท

6 ซ้ือน้ าด่ืม,น้ าแข็ง,ขนมและ 8,750.00                  8,750.00     ตกลงราคา นางจินดาพร พรโคกสูง นางจินดาพร พรโคกสูง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 80/2559

อุปกรณ์อื่นๆอบต.สัญจร เสนอราคา 8,750 บาท เสนอราคา 8,750 บาท

7 ซ้ือของที่ระลึก โครงการ 2,900 2,900 ตกลงราคา ร้านศิริพาณิชย์ ร้านศิริพาณิชย์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 81/2559

เทิดทูนสถาบันฯ เสนอราคา 2,900 บาท เสนอราคา 2,900 บาท

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........กรกฎำคม 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวารสาร 620.00                    620.00        ตกลงราคา ร้านอรุณเภสัช ร้านอรุณเภสัช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 82/2559

เสนอราคา 620 บาท เสนอราคา 620 บาท

2 ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าประดับ, 11,000                    11,000        ตกลงราคา ร้านทิพย์อักษร ร้านทิพย์อักษร เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 82/2559

ธงชาติ,ธงสก. เสนอราคา 11,000 บาท เสนอราคา 11,000 บาท

3 ซือผ้าสีฟ้า,สีเหลือง 4,600.00 4,600.00 ตกลงราคา หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 83/2559

เสนอราคา 4,600 บาท เสนอราคา 4,600 บาท

4 ซ้ือพานธูปดอกไม้สด 1,500.00                  1,500.00     ตกลงราคา น.ส.อรอุษา ขนไกร น.ส.อรอุษา ขนไกร เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84/2559

เสนอราคา 1,500 บาท เสนอราคา 1,500 บาท

5 ซ้ือน้ าด่ืมชนิดแก้วพลาสติก 1,800.00 1,800.00 ตกลงราคา นางสาวสุนทรี มุสิกกะสาร นางสาวสุนทรี มุสิกกะสาร เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 85/2559

เสนอราคา 1,800 บาท เสนอราคา 1,800 บาท

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,100.00                  2,100.00     ตกลงราคา ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 86/2559

เสนอราคา 2,100 บาท เสนอราคา 2,100 บาท

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,900 5,900 ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดักส์ ร้านทีเคโปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 87/2559

เสนอราคา 5,900 บาท เสนอราคา 5,900 บาท

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,900.00                  1,900.00     ตกลงราคา ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 88/2559

เสนอราคา 1,900 บาท เสนอราคา 1,900 บาท

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........สิงหำคม 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



9 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 12,403.44 12,403.44 ตกลงราคา หจก.ราชสีมาสหกิจ หจก.ราชสีมาสหกิจ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 89/2559

เสนอราคา 12,403.44 บาท เสนอราคา 12,403.44 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

10 ซ้ือวัสดุการเกษตร 3,000.00                  3,000.00     ตกลงราคา บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 90/2559

เสนอราคา 3,000 บาท เสนอราคา 3,000 บาท

11 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 49,252.10                49,252.10    ตกลงราคา หจก.พรวัฒนาราชสีมา หจก.พรวัฒนาราชสีมา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 91/2559

เสนอราคา 49,252.10 บาท เสนอราคา 49,252.10 บาท

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,550.00 3,550.00 ตกลงราคา ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 92/2559

เสนอราคา 3,550 บาท เสนอราคา 3,550 บาท

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,400.00                  5,400.00     ตกลงราคา ร้านที เคโปรดักส์ ร้านที เคโปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 93/2559

เสนอราคา 5,400 บาท เสนอราคา 5,400 บาท

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........สิงหำคม 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวารสาร 460.00                    460.00        ตกลงราคา ร้านอรุณเภสัช ร้านอรุณเภสัช เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 94/2559

เสนอราคา 460 บาท เสนอราคา 460 บาท

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน(น้ าด่ืม) 600.00                    600.00        ตกลงราคา นางเกษร  จั่วสันเทียะ นางเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 95/2559

เสนอราคา600 บาท เสนอราคา600 บาท

3 ซ้ือวัสดุจราจร(วัสดุอื่นๆ) 42,000.00 42,000.00 ตกลงราคา บ.นาซ่าโฟร์โปรดักส์แอนด์ บ.นาซ่าโฟร์โปรดักส์แอนด์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 96/2559

เสนอราคา 42,000 บาท เสนอราคา 42,000 บาท

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21,755.00                21,755.00    ตกลงราคา ร้าน ที เคโปรดักส์ ร้าน ที เคโปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 97/2559

เสนอราคา 21,755 บาท เสนอราคา 21,755 บาท

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,550.00 17,550.00 ตกลงราคา ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 98/2559

เสนอราคา 17,550 บาท เสนอราคา 17,550 บาท

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,130.00                13,130.00    ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดัส์ ร้านทีเคโปรดัส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 99/2559

เสนอราคา 13,130 บาท เสนอราคา 13,130 บาท

7 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,970 7,970 ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดัส์ ร้านทีเคโปรดัส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 100/2559

เสนอราคา 7,970 บาท เสนอราคา 7,970 บาท

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........กันยำยน 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,492.00                  9,492.00     ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดัส์ ร้านทีเคโปรดัส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 101/2559

เสนอราคา 9,492 บาท เสนอราคา 9,492 บาท

9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์,ตามโครง 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา ร้านศิริพาณิชย์ ร้านศิริพาณิชย์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 102/2559

การส่งเสิรมการเรียนรู้ฯ เสนอราคา 2,400 บาท เสนอราคา 2,400 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 35,055.00                35,055.00    ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดัส์ ร้านทีเคโปรดัส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 103/2559

เสนอราคา 35,055 บาท เสนอราคา 35,055 บาท

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,780.00                  9,780.00     ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดัส์ ร้านทีเคโปรดัส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 104/2559

เสนอราคา 9,780 บาท เสนอราคา 9,780 บาท

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,310.00 6,310.00 ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดัส์ ร้านทีเคโปรดัส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 105/2559

เสนอราคา 6,310 บาท เสนอราคา 6,310 บาท

13 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,200.00                  8,200.00     ตกลงราคา ร้าน ที เคโปรดักส์ ร้าน ที เคโปรดักส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 106/2559

เสนอราคา 8,200 บาท เสนอราคา 8,200 บาท

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,107.00 6,107.00 ตกลงราคา ร้านทีเคโปรดัส์ ร้านทีเคโปรดัส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 107/2559

เสนอราคา 6,107 เสนอราคา 6,107

15 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,239.00                  8,239.00     ตกลงราคา บ.เร็นโทคิลอินนิเชียลฯ บ.เร็นโทคิลอินนิเชียลฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 108/2559

เสนอราคา 8,239 บาท เสนอราคา 8,239 บาท

16 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,600 4,600 ตกลงราคา ร้านศิริพาณิชย์ ร้านศิริพาณิชย์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 109/2559

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........กันยำยน 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



เสนอราคา 4,600 บาท เสนอราคา 4,600 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

20 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและ 3,300.00                  3,300.00     ตกลงราคา ร้านก๊อปปี้เวย์ ร้านก๊อปปี้เวย์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 49/2559

เข้าเล่ม เสนราคา 3,300 บาท เสนราคา 3,300 บาท

21 จ้างเหมาประกอบอาหาร 6,000                      6,000         ตกลงราคา นางเกษร  จั่วสันเทียะ นางเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 50/2559

เสนอราคา 6,000 บาท เสนอราคา 6,000 บาท

22 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา 5,600.00 5,600.00 ตกลงราคา หจก.ไอทีโซน หจก.ไอทีโซน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 51/2559

เคร่ืองปร้ินเตอร์ เสนอราคา 5,600 บาท เสนอราคา 5,600 บาท

23 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา 1,480 1,480 ตกลงราคา นายอ านาจ โจมกลาง นายอ านาจ โจมกลาง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 52/2559

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เสนราคา 1,480 บาท เสนราคา 1,480 บาท

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........เมษำยน 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ กธ 2,400.00                  2,400.00     ตกลงราคา ร้านหนุ่มออโต้แอร์ ร้านหนุ่มออโต้แอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 53/2559

4475 นม เสนอราคา 2,400 บาท เสนอราคา 2,400 บาท

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3,261                      3,261         ตกลงราคา ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 54/2559

เสนอราคา 3,261 บาท เสนอราคา 3,261 บาท

3 จ้างเหมาท าตรายาง กค. 180.00 180.00 ตกลงราคา ร้านดีไซน์ อิงเจ็ท ร้านดีไซน์ อิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 55/2559

เสนอราคา 180 บาท เสนอราคา 180 บาท

4 จ้างเหมาท าตรายาง สป 510 510 ตกลงราคา ร้านดีไซน์ อิงเจ็ท ร้านดีไซน์ อิงเจ็ท เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 56/2559

เสนอราคา 510 บาท เสนอราคา 510 บาท

5 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร สป 1,664.00 1,664.00 ตกลงราคา ร้านก๊อปปี้เวย์ ร้านก๊อปปี้เวย์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 57/2559

เสนอราคา 1,664 บาท เสนอราคา 1,664 บาท

6 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร สป 3,116.00 3,116.00 ตกลงราคา ร้านก๊อปปี้เวย์ ร้านก๊อปปี้เวย์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 58/2559

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........พฤษภำคม 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



เสนอราคา 3,116 บาท เสนอราคา 3,116 บาท

7 จ้างเหมาประกอบอาหาร 3,500                      3,500         ตกลงราคา นางเกษร จั่วสันเทียะ นางเกษร จั่วสันเทียะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 59/2559

สป. เสนราคา 3,500 บาท เสนราคา 3,500 บาท

8 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา 1,380 1,380 ตกลงราคา นายชัยชนะ คงกุทอง นายชัยชนะ คงกุทอง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 60/2559

รถจักรยานยนต์ สธ เสนอราคา 1,380 บาท เสนอราคา 1,380 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาประกอบอาหาร 4,000.00                  4,000.00     ตกลงราคา นางเกษร จั่วสันเทียะ นางเกษร จั่วสันเทียะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 61/2559

เสนอราคา 4,000 บาท เสนอราคา 4,000 บาท

2 จ้างเหมารถโดยสารรับจ้าง 17,000                    17,000        ตกลงราคา นางวารี   ตีพงษ์พิพัฒน์ นางวารี   ตีพงษ์พิพัฒน์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 62/2559

โครงการส่งเสริมการเกษตร เสนอราคา 17,000 บาท เสนอราคา 17,000 บาท

3 จ้างเหมาท าป้ายโครงการ 500.00 500.00 ตกลงราคา ร้านเขียดอาร์ตฯ ร้านเขียดอาร์ตฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 63/2559

เสนอราคา 500 บาท เสนอราคา 500 บาท

4 จ้างเหมาท าป้าย โครงการ 8,000 8,000 ตกลงราคา ร้านครีเอทีฟปร้ิน ร้านครีเอทีฟปร้ิน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 65/2559

เข้าพรรษา ปี 2559 เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท

5 จ้างเหมาประกอบอาหาร 12,250.00 12,250.00 ตกลงราคา นางจันทิรา เทาเกาะ นางจันทิรา เทาเกาะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 66/2559

โครงการ บรม อปพร. เสนอราคา 12,250 บาท เสนอราคา 12,250 บาท

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........มิถุนำยน 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



6 จ้างเหมาท าความสะอาด 2,600.00 2,600.00 ตกลงราคา นางวิลาวัลย์ จุ้ยแย้ม นางวิลาวัลย์ จุ้ยแย้ม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 67/2559

สถานที่ เสนอราคา 2,600 บาท เสนอราคา 2,600 บาท

7 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 3,100                      3,100         ตกลงราคา นายจอง แดงสันเทียะ นายจอง แดงสันเทียะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 68/2559

ฝึกอบรม อปพร. เสนอราคา 3,100 บาท เสนอราคา 3,100 บาท

8 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 3,800 3,800 ตกลงราคา ร้านหนุ่มออโต้แอร์ ร้านหนุ่มออโต้แอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 69/2559

กธ4475 นม เสนอราคา 3,800 บาท เสนอราคา 3,800 บาท

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 500.00                    500.00        ตกลงราคา ร้านเขียดอาร์ตฯ ร้านเขียดอาร์ตฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 70/2559

เสนอราค 500 บาท เสนอราค 500 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

10 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม 9,940.00                  9,940.00     ตกลงราคา ร้านก๊อปปี้เวย์ ร้านก๊อปปี้เวย์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่71/2559

เข้าเล่ม สป เสนอราคา 9,940 บาท เสนอราคา 9,940 บาท

11 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ท าเนียบ 1,400                      1,400         ตกลงราคา ร้านครีเอทีฟปร้ิน ร้านครีเอทีฟปร้ิน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 72/2559

พนักงานเทศบาล เสนอราคา1,400 บาท เสนอราคา1,400 บาท

12 จ้าเหมาท าป้ายไวนิล ประชาชน 500.00 500.00 ตกลงราคา ร้านเขียดอาร์ตฯ ร้านเขียดอาร์ตฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 73/2559

ปลอดภัยยาเสพติด เสนอราคา 500 บาท เสนอราคา 500 บาท

13 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 1,649.94                     1,649.94       ตกลงราคา บ.ตังปักโคราช จ ากัด บ.ตังปักโคราช จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 74/2559

กธ 4475 นม เสนอราคา 1,649.94 บาท เสนอราคา 1,649.94 บาท

14 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 2,000.00 2,000.00 ตกลงราคา ร้านครีเอทีฟปร้ิน ร้านครีเอทีฟปร้ิน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 75/2559

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........มิถุนำยน 2559...........................
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โครงการรักษ์น้ า เสนอราคา 2,000 บาท เสนอราคา 2,000 บาท

15 จ้างเหมาทป้ายไวนิลรณรงค์ 600.00 600.00 ตกลงราคา ร้านเขียดอาร์ตฯ ร้านเขียดอาร์ตฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 76/2559

การออกเสียงประชามติ เสนอราคา 600 บาท เสนอราคา 600 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ือง 3,055.00                  3,055.00     ตกลงราคา นายบุญร่วม  ชูจอหอ นายบุญร่วม  ชูจอหอ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่77/2559

ตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน เสนอราคา 3,055 บาท เสนอราคา 3,055 บาท

2 จ้างเหมาท าป้ายเฝ้าระวังและ 500                        500            ตกลงราคา ร้านเขียดอาร์ดฯ ร้านเขียดอาร์ดฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 78/2559

ควบคุมโรคไข้เลือดออก เสนอราคา 500 บาท เสนอราคา 500 บาท

3 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ตาม 8,520.00 8,520.00 ตกลงราคา ร้านเขียดอาร์ดฯ ร้านเขียดอาร์ดฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 79/2559

โครงการทต.สัญจร เสนอราคา 8,520 บาท เสนอราคา 8,520 บาท

4 จ้างเหมาเต็นท์จัดสถานที่ 8,500.00                     8,500.00       ตกลงราคา นางพรพรรณ เพ็ชรราม นางพรพรรณ เพ็ชรราม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 80/2559

พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ฯ เสนอราคา 8,500 บาท เสนอราคา 8,500 บาท

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........กรกฎำคม 2559...........................
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5 จ้างเหมาประกอบอาหาร 11,250.00 11,250.00 ตกลงราคา นางจินดาพร  พรโคกสูลง นางจินดาพร  พรโคกสูลง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 81/2559

พร้อมน้ าด่ืมฯ เสนอราคา 11,250 บาท เสนอราคา 11,250 บาท

6 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ตาม 500.00 500.00 ตกลงราคา ร้านเขียดอาร์ดฯ ร้านเขียดอาร์ดฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 82/2559

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ เสนอราคา 500 บาท เสนอราคา 500 บาท

7 จ้างเหมาประกอบอาหาร 5,000                      5,000         ตกลงราคา นางเกษร  จั่วสันเทียะ นางเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 83/2559

เสนอราคา 5,000 บาท เสนอราคา 5,000 บาท

8 จ้างเหมารถยนต์โดยสาร 18,000 18,000 ตกลงราคา นายประเสริฐ ติรพงษ์พัฒน์ นายประเสริฐ ติรพงษ์พัฒน์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 84/2559

เสนอราคา 18,000 บาท เสนอราคา 18,000 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการ 7,000.00                  7,000.00     ตกลงราคา บ.ไทมีเดีย เว็บด์ไซน์ จ ากัด บ.ไทมีเดีย เว็บด์ไซน์ จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่85/2559

อินเตอร์เน็ต เสนอราคา 7,000 บาท เสนอราคา 7,000 บาท

2 จ้างเหมาประกอบอาหาร 4,300                      4,300         ตกลงราคา นำงเกษร  จั่วสันเทียะ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 86/2559

เสนอราคา 4,300 บาท เสนอราคา 4,300 บาท

3 จ้างเหมาเปล่ียนภาพพระบรม 49,000.00 49,000.00 ตกลงราคา ร้านทิพย์อักษร ร้านทิพย์อักษร เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 87/2559

ฉายาลักษณ์ฯ เสนอราคา 49,000 บาท เสนอราคา 49,000 บาท

4 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครง 500.00                       500.00         ตกลงราคา ร้านเขียดอาร์จฯ ร้านเขียดอาร์จฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 88/2559

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........สิงหำคม 2559...........................
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การอิ่มบุญฯ เสนอราคา 500 บาท เสนอราคา 500 บาท

5 จ้างเหมาประกอบอาหาร 2,500.00 2,500.00 ตกลงราคา นางสมหมาย หาญมนตรี นางสมหมาย หาญมนตรี เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 89/2559

เสนอราคา 2,500 บาท เสนอราคา 2,500 บาท

6 จ้างเหมารถยนต์โดยสารฯ 4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา นายชั่น ปล่ังกลาง นายชั่น ปล่ังกลาง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 90/2559

เสนอราคา 4,000 บาท เสนอราคา 4,000 บาท

7 จ้างเหมาท าป้าย กิจกรรม 500                        500            ตกลงราคา ร้านเขียดอาร์จฯ ร้านเขียดอาร์จฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 91/2559

นครราชสีมาเมืองสะอาด เสนอราคา 500 บาท เสนอราคา 500 บาท

8 จ้างเหมาบ ารุงรักษารถยนต์ 2,001.97                  2,001.97     ตกลงราคา บ.ตังปักโคราช จ ากัด บ.ตังปักโคราช จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 92/2559

กล 7535 นม เสนอราคา 2,001.97 บาท เสนอราคา 2,001.97 บาท

9 ซ่อมแซมรถยนต์ รถขยะ 14,573.40                14,573.40    ตกลงราคา บ.ตังปักโคราช จ ากัด บ.ตังปักโคราช จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 93/2559

87-6385 นม เสนอราคา 14,573.40 บาท เสนอราคา 14,573.40 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

10 จ้างเหมาบริการแก้ไขระบบ 1,960.00                  1,960.00     ตกลงราคา นายอ านาจ โจมกลาง นายอ านาจ โจมกลาง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่94/2559

อินเตอร์เน็ต เสนอราคา 1,960 บาท เสนอราคา 1,960 บาท

11 ซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกขยะ 2,729.57                  2,729.57     ตกลงราคา บ.ตังปักโครำช จ ำกัด บ.ตังปักโครำช จ ำกัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 95/2559

857258 นม เสนอราคา 2,729.57 บาท เสนอราคา 2,729.57 บาท

12 ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 3,500.00 3,500.00 ตกลงราคา นายอ านาจ โจมกลาง นายอ านาจ โจมกลาง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 96/2559

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เสนอราคา 3,500 บาท เสนอราคา 3,500 บาท

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........สิงหำคม 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 6,000.00                  6,000.00     ตกลงราคา ร้านเขียดอาร์ตฯ ร้านเขียดอาร์ตฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่97/2559

รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เสนอราคา 6,000 บาท เสนอราคา 6,000 บาท

2 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 300.00                    300.00        ตกลงราคา ร้ำนเขียดอำร์ตฯ ร้ำนเขียดอำร์ตฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 98/2559

กำรทุรจริตฯ เสนอราคา 300 บาท เสนอราคา 300 บาท

3 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 8,870.00 8,870.00 ตกลงราคา นายมานิตย์ ปล้องงูเหลือม นายมานิตย์ ปล้องงูเหลือม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 99/2559

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........กันยำยน 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



58-7258 นม เสนอราคา 8,870 บาท เสนอราคา 8,870 บาท

4 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตาม 5,000.00                     5,000.00       ตกลงราคา นางเกษร  จั่วสันเทียะ นางเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 100/2559

โครงการส่งเสริมการเกษตร เสนอราคา 5,000 บาท เสนอราคา 5,000 บาท

5 จ้างเหมารถโดยสาร โครงการ 16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา นายสมควร จันทร์ล้ิม นายสมควร จันทร์ล้ิม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 101/2559

ส่งเสริมการเกษตร เสนอราคา 16,000 บาท เสนอราคา 16,000 บาท

6 จ้างเหมาท าวารสาร 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา ร้านยิ้มหวาน ร้านยิ้มหวาน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 102/2559

เสนอราคา 36,000 บาท เสนอราคา 36,000 บาท

7 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา 850                        850            ตกลงราคา นายอ านาจ โจมกลาง นายอ านาจ โจมกลาง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 103/2559

เคร่ืองคอมฯ เสนอราคา 850 บาท เสนอราคา 850 บาท

8 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 700.00                    700.00        ตกลงราคา ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 104/2559

เสนอราคา 700 บาท เสนอราคา 700 บาท

9 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา 965.58                    965.58        ตกลงราคา บ.ตังปักโคราช จ ากัด บ.ตังปักโคราช จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 105/2559

รถยนต์ กธ4475 นม เสนอราคา 965.58 บาท เสนอราคา 965.58 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

10 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 6,000.00                  6,000.00     ตกลงราคา ร้านเขียดอาร์ตฯ ร้านเขียดอาร์ตฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่97/2559

รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เสนอราคา 6,000 บาท เสนอราคา 6,000 บาท

11 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 300.00                    300.00        ตกลงราคา ร้ำนเขียดอำร์ตฯ ร้ำนเขียดอำร์ตฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 98/2559

กำรทุรจริตฯ เสนอราคา 300 บาท เสนอราคา 300 บาท

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........กันยำยน 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ



12 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 8,870.00 8,870.00 ตกลงราคา นายมานิตย์ ปล้องงูเหลือม นายมานิตย์ ปล้องงูเหลือม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 99/2559

58-7258 นม เสนอราคา 8,870 บาท เสนอราคา 8,870 บาท

13 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตาม 5,000.00                     5,000.00       ตกลงราคา นางเกษร  จั่วสันเทียะ นางเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 100/2559

โครงการส่งเสริมการเกษตร เสนอราคา 5,000 บาท เสนอราคา 5,000 บาท

14 จ้างเหมารถโดยสาร โครงการ 16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา นายสมควร จันทร์ล้ิม นายสมควร จันทร์ล้ิม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 101/2559

ส่งเสริมการเกษตร เสนอราคา 16,000 บาท เสนอราคา 16,000 บาท

15 จ้างเหมาท าวารสาร 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา ร้านยิ้มหวาน ร้านยิ้มหวาน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 102/2559

เสนอราคา 36,000 บาท เสนอราคา 36,000 บาท

16 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา 850                        850            ตกลงราคา นายอ านาจ โจมกลาง นายอ านาจ โจมกลาง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 103/2559

เคร่ืองคอมฯ เสนอราคา 850 บาท เสนอราคา 850 บาท

17 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 700.00                    700.00        ตกลงราคา ร้านอติญา ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 104/2559

เสนอราคา 700 บาท เสนอราคา 700 บาท

18 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา 965.58                    965.58        ตกลงราคา บ.ตังปักโคราช จ ากัด บ.ตังปักโคราช จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 105/2559

รถยนต์ กธ4475 นม เสนอราคา 965.58 บาท เสนอราคา 965.58 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

19 จ้าเหมาประกอบอาหาร 4,300.00                  4,300.00     ตกลงราคา นางเกษร  จั่วสันเทียะ นางเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่106/2559

เสนอราคา 4,300 บาท เสนอราคา 4,300 บาท

20 จ้ำงเหมำรถตีนตะขำบขุด 7,200.00                  7,200.00     ตกลงราคา นำยอ ำพล วงษ์กลม นำยอ ำพล วงษ์กลม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 107/2559

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........กันยำยน 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

วันที.่..............เดือน..................พ.ศ.......................



วัชพืชและเศษไม้ ม.1 เสนอราคา 7,200 บาท เสนอราคา 7,200 บาท

(ลงชื่อ)....................................ผู้จัดท า (ลงชื่อ)............................................ผู้ตรวจสอบ

        (นางสาวกัลญา จ าปาโพธิ)์            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)


