
ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

1 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,140              1,140           เจาะจง ร้านหนุ่มออโต้แอร์

เสนอราคา 1,140 บาท

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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

1 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ สป. 4,780              4,780           เจาะจง หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์

เสนอราคา 4,780 บาท

2 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ สป. 6,200 6,200 เจาะจง ร้านอุดมมอเตอร์แอร์

เสนอราคา 6,200 บาท

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน......ตลุำคม 2561........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน......พฤศจกิำยน 2561........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ



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

       (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน กค. 16,500.00        16,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริการพิมพ์

เสนอราคา 16,500 บาท

2 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 1,590.00          1,590.00       เฉพาะเจาะจง ชุมชนสหกรณืการเกษตร นม.

เสนอราคา 1,590 บาท

3

4

5

6

7

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

  (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน......ธันวำคม 2561........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

1 ซ้ือน้ าด่ืม สป. 3,000.00          3,000.00       เจาะจง ร้านปิยวรรณ

เสนอราคา 3,000 บาท

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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........มกรำคม 2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........กุมภำพันธ์ 2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................



1 ซ้ือวสัดุส านักงาน 3,150 3,150 เจาะจง ร้านอติญา

เสนอราคา3,150บาท

2 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง สป. 18,984.00        18,984.00     เจาะจง หจก.หน่ าเซงค่าวสัดุภัณฑ์

เสนอราคา 18,984 บาท

3 ซ้ือวสัดุการเกษตร สป. 1,700              1,700           เจาะจง บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด

เสนอราคา1,700 บาท

4 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุกช. 41,344.18 41,344.18 เจาะจง ร้านบ้านไฟฟ้า

เสนอราคา 41,344.18 บาท

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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

1 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ สป. 66,380.00 66,380.00 เจาะจง หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์

เสนอราคา 66,380 บาท

2 ซ้ือวสัดุสนังาน สป. 18,705.00 18,705.00 เจาะจง หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์

เสนอราคา 18,705 บาท

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน กศ. 8,972.00          8,972.00       หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์

เสนอราคา 8,972 บาท

4 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว กศ. 4,056.00          4,056.00       หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์

เสนอราคา 4,056 บาท

5 ซ้ือวสัดุส านักงาน กค. 4,200              4,200           ร้านอติญา

เสนอราคา 4,200 บาท

6 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กศ. 11,400 11,400 หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์

เสนอราคา 11,400 บาท

7 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว กค. 8,494 8,494 หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์

เสนอราคา 8,494 บาท

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........มนีำคม.....2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ



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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

8 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว สธ. 68,000.00        68,000.00     เจาะจง ร้านบีลีฟการค้า

ถังขยะ เสนอราคา 68,000 บาท

9 ซ้ือเคร่ืองโทรสาร สป. 11,900            11,900         เจาะจง หจก.เดอะบิก๊ซิสเต็มส์

เสนอราคา11,900 บาท

10 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา/ถ้วยรางวลั 31,342.00 31,342.00 เจาะจง ร้านแชมป์ซุปเปอร์

เสนอราคา 31,342 บาท

11 ซ้ือชุดกีฬา 42,160 42,160 เจาะจง ร้านพีซีสปอร์ต

เสนอราคา 42,160 บาท

12 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กช. 63,000.00 63,000.00 เจาะจง บ.ยนูิต้ีไอทีซิสเต็ม จ ากัด

เสนอราคา 63,000 บาท

13 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ สป. 139,000 139,000 เจาะจง หจก.ทีแอนด์ ทีเซฟต้ี

เสนอราคา 139,000 บาท

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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน.........มนีำคม...2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........เมษำยน 2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................



และรำคำทีเ่สนอ

1 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว กค. 4,066 4,066 เจาะจง บ.เร็นโทคิลอินนิเชียลฯ

เสนอราคา 4,066 บาท

2 ซ้ือวสัดุส านักงาน กค. 3,192.00          3,192.00       เจาะจง หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์

เสนอราคา 3,192 บาท

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน สป. 2,750              2,750           เจาะจง หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์

เสนอราคา 2,750 บาท

4 ซ้ือน้ าด่ืม,น้ าแข็ง โครงการประเพณี 1,100 1,100 เจาะจง ร้านดวงใจน้ าด่ืม

สงกรานต์ เสนอราคา 1,100 บาท

5 ซ้ือน้ าด่ืม โครงการแข่งขันกีฬา 3,600.00 3,600.00 เจาะจง ร้านดวงใจน้ าด่ืม

เสนอราคา 3,600 บาท

6 ซ้ือน้ าแข็ง 1,600 1,600 เจาะจง นางปรานอม ชนะสงคราม

เสนอราคา 1,600 บาท

7 ซ้ือวสัดคอมพิวเตอร์ สธ. 13,650            13,650         เจาะจง หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์

เสนอราคา 13,650 บาท

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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

8 ซ้ืออาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมไม่มี 4,280.00          4,280.00       เจาะจง ร้านอติญา

แอลกอฮอล์ เสนอราคา 4,280 บาท

9 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง กช. 18,110            18,110         เจาะจง หจก.หน่ าเซงค้าวสัดุภัณฑ์

เสนอราคา 18,110 บาท

10 ซ้ือน้ าด่ืม สป. 600.00 600.00 เจาะจง ร้านดวงใจน้ าด่ืม

เสนอราค 600 บาท

11 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการ 5,710.00 5,710.00 เจาะจง ร้านบีลีฟการค้า

ประชุมประชาคม สป. เสนอราคา 5,710 บาท

12 ซ้ือวสัดุส านักงาน น้ าด่ืม สป 3,000.00 3,000.00 เจาะจง ร้านดวงใจน้ าด่ืม

เสนอราคา 3,000 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........เมษำยน 2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................



13 ซ้ือวสัดุ ตามโครการเพิม่ทักษะ 2,023 2,023 เจาะจง หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์

ชีวติเด็กและเยาวชนฯ เสนอราคา 2,023 บาท

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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

1 ซ้ือวคัซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 41,625.00        41,625.00     เจาะจง บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ฯ

เสนอราคา 41,625 บาท

1 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 14,147.50        14,147.50     เจาะจง ร้านบ้านไฟฟ้า

เสนอราคา 14,147.50 บาท

2 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,230            10,230         เจาะจง หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์

เสนอราคา 10,230 บาท

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน สป. 12,590 12,590 เจาะจง หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์

เสนอราค 12,590 บาท

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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน.........มถุินำยน 2562...........................

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน.........พฤษภำคม 2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

1 ซ้ือวสัดุตามโครงการอาสาพิทักษ์ 1,144.00          1,144.00       เจาะจง ร้านบีลีฟการค้า

ส่ิงแวดล้อม เสนอราคา 1,144 บาท

2 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ สธ 4,780              4,780           เจาะจง หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์

เสนอราคา 4,780 บาท

3 ซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 25,500 25,500 เจาะจง หจก.บุญไทยแมชั่นเนอร่ี

เสนอราค 25,500 บาท

4 ซ้ือน้ ายาพ่นหมอกควนัและทราย 71,160 71,160 เจาะจง บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ฯ

อะเบท เสนอราคา 71,160 บาท

5

6

7

8

9

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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

ซ่อมบ ารุงรักษารถ กธ4475 นม 1,022              1,022           เจาะจง บ.ตังปักโคราช จ ากัด

เสนอราคา 1,022 บาท

จา้งท าปายไวนิลห้ามทิ้งขยะ สธ 576                 576             เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงค์เจท็

เสนอราคา576 บาท

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........ตลุำคม 2561...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................



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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

1 ซ่อมบ ารุงรถกระเช้าไฟฟ้า 6,018              6,018           เจาะจง บ.ราชสีมาเทพนคร จ ากัด

เสนอราคา 6,018 บาท

2 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 87-6385 นม. 5,606.80          5,606.80       เจาะจง บ.ตังปักโคราช จ ากัด

เสนอราคา 5,606.80 บาท

3 จา้งจดัประดับตกแต่งสถานที่ 50,000.00 50,000.00 เจาะจง นายกิตติ หร่ังนางรอง

งานประเพณีลอยกระทง เสนอราค 50,000 บาท

4 จา้งท าป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ 1,120.00 1,120.00 เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจท็

เสนอราค 1,120 บาท

5 ซ่อมบ ารุงรักษา รถบรรทกุน้ า 8,886.35 8,886.35 เจาะจง บ.ตังปักโคราช จ ากัด

ยก9148 นม เสนอราค 8,886.35 บาท

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน.........พฤศจกิำยน 2561...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................



        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

1 ซ่อมรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 629.00            629.00         เจาะจง หจก.โคราชซีคิว 1995

ยก 9148 นม เสนอราคา 629 บาท

2 จา้งเหมาประกอบอาหาร ตาม 15,000.00 15,000.00 เจาะจง นางประถม จรัญจอหอ

โครงการฝึกอบรมทบทวนแผน เสนอราคา15,000 บาท

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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

1 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กล7535 1,499              1,499           เจาะจง บ.ตังปักโคราช จ ากัด

เสนอราคา 1,499 บาท

2 จา้งถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 17,550            17,550         เจาะจง นายสทกิต ศิริเมฆา

เสนอราคา 17,550 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน.........มกรำคม 2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........ธันวำคม 2561...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ



3 จา้งบ ารุงรักษารถ กล 7535 นม 2,000 2,000 เจาะจง นายสุกใส ค าสกุลวฒันา

เสนอราคา 2,000 บาท

4 จา้งเมารถโดยสารปรับอากาศ 72,000            72,000         เจาะจง นายสมส่วน  ส าเร็จงาน

พร้อมพนักงานขับรถฯ เสนอราคา 72,000 บาท

5 จา้งบ ารุงรักษารถกธ4475 นม. 1,046 1,046 เจาะจง บ.ตังปักโคราช จ ากัด

เสนอราคา 1,046 บาท

6 จา้งบ ารุงรักษารถยนต์ กล7535 6,936.81          6,936.81       เจาะจง บ.ตักงปักโคราช จ ากัด

เสนอราคา 6,936.81 บาท

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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

1 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลรับสมัคร 4,600.00          4,600.00       เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจท็

เด็กปฐมวยั เสนอราคา 4,600 บาท

2 จา้งเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการ 11,375            11,375         เจาะจง นางจนิดาพร พรโคกสูง

พัฒนาศักยภาพฯ เสนอราคา 11,375 บาท

3 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศฯ 56,000.00 56,000.00 เจาะจง นายประวติั ชะมังพล

เสนอราคา 56,000 บาท

4 จา้งบ ารุงรักษารถยนต์ กธ4475 2,200.00          2,200.00       เจาะจง นายวรีะชัย  เลากลาง

เสนอราคา 2,200 บาท

5 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลสือการ 2,240 2,240 เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจท็

ประชาสัมพันธย์าเสพติด เสนอราคา 2,240 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........กุมภำพันธ์....2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................



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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

1 ซ่อมรถบรรทุกขยะ 87-6385 นม 67,624.00        67,624.00     เจาะจง หจก.พงษ์เสถียรเอ็นจเินียร่ิง

เสนอราคา 67,624 บาท

2 จา้งเหมาท าป้ายอคิลิค 2,500              2,500           เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจท็

เสนอราคา 2,500 บาท

3 จา้งเหมารถโดยสารนรับจา้ง 15,000.00 15,000.00 เจาะจง นางสาวยพุาภรณ์ คงบุญ

ปรับอากาศฯ เสนอราคา 15,000 บาท

4 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ 4,880.00          4,880.00       เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจท็

แข่งขันกีฬา เสนอราคา 4,880 บาท

5 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่สนาม 10,000 10,000 เจาะจง นายพิเชษฐ แดนงูเหลือม

การแข่งขันและเคร่ืองเสียง เสนอราคา 10,000 บาท

6 ซ่อมบ ารุงรักษา รถยนต์ กธ4475 1,104.24          1,104.24       เจาะจง บ.ตังปักโคราช จ ากัด

เสนอราคา 1,104.24 บาท

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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

1 จา้งเหมาผูกผ้าและจดัดอกไม้ฯ 5,600.00          5,600.00       เจาะจง นางชุติมา  สอนกลาง

เสนอราคา 5,600 บาท

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........มนีำคม....2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........เมษำยน....2562...........................



2 จา้งเหมาประกอบอาหาร ฯ 9,000              9,000           เจาะจง นางจนิดาพร  พรโคกสูง

งานสงกรานต์ เสนอราคา 9,000 บาท

3 จา้งเหมาเคร่ืองเสียง 1,000.00 1,000.00 เจาะจง นายพิเชษฐ แดนงูเหลือม

เสนอราคา 1,000 บาท

4 จา้งท าป้ายไวนิล 600.00            600.00         เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจท็

เสนอราคา 600 บาท

5 จา้งบ ารุงรักษารถยนต์ กธ4475 นม 4,270 4,270 เจาะจง นายวรีะชัย เลากลาง

เสนอราคา 4,720 บาท

6 จา้งหมาท าป้ายไวนิล ตามโครง 380.00            380.00         เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจท็

ส่งเสริมการบริหารจดัการฯ เสนอราคา 380 บาท

จา้งท าป้ายไวนิล ตามโครงการ 280 280 เจาะจง ร้านหัวทะเลอิงเจท็

เพิม่ทักษะชีวติเด็กและเยาวชน เสนอราคา 280 บาท

จา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้า 15,900.00        15,900.00     เจาะจง นายสมกิต ศิริเมฆา

เล่ม เสนอราคา 15,900 บาท

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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

1 จา้งเหมารถโดยสารรับจา้งปรับ 18,000.00        18,000.00     เจาะจง นายเฉลียว หมีมะเริง

ปรับอากาศฯ เสนอราคา 18,000 บาท

2 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปิน้เตอร์ 950                 950             เจาะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์กรุ๊ป

เสนอราคา 950 บาท

3

4

5

6

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........เมษำยน....2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................



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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

1 จา้งเหมารถโดยสารรับจา้งปรับ 28,000.00        28,000.00     เจาะจง นายเฉลียว หมีมะเริง

ปรับอากาศฯ 2 วนั เสนอราคา 28,000 บาท

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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ

และรำคำทีเ่สนอ

1 จา้งเหมาซ่อมบ ารุง รถกระเช้า 7,666.55          7,666.55       เจาะจง บ.ราชสีมาเทพนคร

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน.........มถุินำยน....2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........พฤษภำคม....2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ



ไฟฟ้า เสนอราคา 7,666.55 บาท

3 จา้งหมารถโดยสารรับจา้งปรับ 14,000.00 14,000.00 เจาะจง นายอดิศร  บุญประสิทธิ์

ปรับอากาศ ฯ เสนอราคา14,000 บาท

4 จา้งเหมาติดต้ังแผ่นสะท้อนแสง 3,500.00          3,500.00       เจาะจง นายวรีะชัย เลากลาง

รถบรรทุกขยะ 87-6385 นม เสนอราคา 3,500 บาท

5 จา้งเหมาประกอบอาหาร 4,400 4,400 เจาะจง นางจนิดาพร พรโคกสูง

โครงการอาสาพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม เสนอราคา 4,400 บาท

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

        (นางสาวกลัญา จ าปาโพธิ์) 



ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

ร้านหนุ่มออโต้แอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2562

เสนอราคา 1,140 บาท

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

            (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 2/2562

เสนอราคา 4,780 บาท

ร้านอุดมมอเตอร์แอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 3/2562

เสนอราคา 6,200 บาท

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน......ตลุำคม 2561........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน......พฤศจกิำยน 2561........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ



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

             (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

หจก.ศิริการพิมพ์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2562

เสนอราคา 16,500 บาท

ชุมชนสหกรณืการเกษตร นม. เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2562

เสนอราคา 1,590 บาท

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

        (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน......ธันวำคม 2561........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................



ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

ร้านปิยวรรณ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562

เสนอราคา 3,000 บาท

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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........มกรำคม 2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........กุมภำพันธ์ 2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................



ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 7/2562

เสนอราคา3,150บาท

หจก.หน่ าเซงค่าวสัดุภัณฑ์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2562

เสนอราคา 18,984 บาท

บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2562

เสนอราคา1,700 บาท

ร้านบ้านไฟฟ้า เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2562

เสนอราคา 41,344.18 บาท

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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2562

เสนอราคา 66,380 บาท

หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2562

เสนอราคา 18,705 บาท

หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2562

เสนอราคา 8,972 บาท

หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2562

เสนอราคา 4,056 บาท

ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2562

เสนอราคา 4,200 บาท

หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2562

เสนอราคา 11,400 บาท

หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2562

เสนอราคา 8,494 บาท

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........มนีำคม.....2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ



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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

ร้านบีลีฟการค้า เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2562

เสนอราคา 68,000 บาท

หจก.เดอะบิก๊ซิสเต็มส์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2562

เสนอราคา11,900 บาท

ร้านแชมป์ซุปเปอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2562

เสนอราคา 31,342 บาท

ร้านพีซีสปอร์ต เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2562

เสนอราคา 42,160 บาท

บ.ยนูิต้ีไอทีซิสเต็ม จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2562

เสนอราคา 63,000 บาท

หจก.ทีแอนด์ ทีเซฟต้ี เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2562

เสนอราคา 139,000 บาท

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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน.........มนีำคม...2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........เมษำยน 2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................



ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

บ.เร็นโทคิลอินนิเชียลฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2562

เสนอราคา 4,066 บาท

หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2562

เสนอราคา 3,192 บาท

หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2562

เสนอราคา 2,750 บาท

ร้านดวงใจน้ าด่ืม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2562

เสนอราคา 1,100 บาท

ร้านดวงใจน้ าด่ืม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2562

เสนอราคา 3,600 บาท

นางปรานอม ชนะสงคราม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2562

เสนอราคา 1,600 บาท

หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2562

เสนอราคา 13,650 บาท

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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

ร้านอติญา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2562

เสนอราคา 4,280 บาท

หจก.หน่ าเซงค้าวสัดุภัณฑ์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2562

เสนอราคา 18,110 บาท

ร้านดวงใจน้ าด่ืม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2562

เสนอราค 600 บาท

ร้านบีลีฟการค้า เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2562

เสนอราคา 5,710 บาท

ร้านดวงใจน้ าด่ืม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2562

เสนอราคา 3,000 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........เมษำยน 2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................



หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2562

เสนอราคา 2,023 บาท

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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2562

เสนอราคา 41,625 บาท

ร้านบ้านไฟฟ้า เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2562

เสนอราคา 14,147.50 บาท

หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2562

เสนอราคา 10,230 บาท

หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2562

เสนอราค 12,590 บาท

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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน.........มถุินำยน 2562...........................

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน.........พฤษภำคม 2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ



ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

ร้านบีลีฟการค้า เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2562

เสนอราคา 1,144 บาท

หจก.เอวโีปรดักส์เซ็นเตอร์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2562

เสนอราคา 4,780 บาท

หจก.บุญไทยแมชั่นเนอร่ี เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/2562

เสนอราค 25,500 บาท

บ.ไอโอที คอนซัลต้ิง แอนด์ฯ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2562

เสนอราคา 71,160 บาท

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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

บ.ตังปักโคราช จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 1/2562

เสนอราคา 1,022 บาท

ร้านหัวทะเลอิงค์เจท็ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 2/2562

เสนอราคา576 บาท

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........ตลุำคม 2561...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................



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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

บ.ราชสีมาเทพนคร จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 3/2562

เสนอราคา 6,018 บาท

บ.ตังปักโคราช จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2562

เสนอราคา 5,606.80 บาท

นายกิตติ หร่ังนางรอง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2562

เสนอราค 50,000 บาท

ร้านหัวทะเลอิงเจท็ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562

เสนอราค 1,120 บาท

บ.ตังปักโคราช จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2562

เสนอราค 8,886.35 บาท

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน.........พฤศจกิำยน 2561...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................



           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

หจก.โคราชซีคิว 1995 เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 8/2562

เสนอราคา 629 บาท

นางประถม จรัญจอหอ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 9/2562

เสนอราคา15,000 บาท

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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

บ.ตังปักโคราช จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 10/2562

เสนอราคา 1,499 บาท

นายสทกิต ศิริเมฆา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 11/2562

เสนอราคา 17,550 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน.........มกรำคม 2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........ธันวำคม 2561...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ



นายสุกใส ค าสกุลวฒันา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 12/2562

เสนอราคา 2,000 บาท

นายสมส่วน  ส าเร็จงาน เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 13/2562

เสนอราคา 72,000 บาท

บ.ตังปักโคราช จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 14/2562

เสนอราคา 1,046 บาท

บ.ตักงปักโคราช จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 15/2562

เสนอราคา 6,936.81 บาท

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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

ร้านหัวทะเลอิงเจท็ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 16/2562

เสนอราคา 4,600 บาท

นางจนิดาพร พรโคกสูง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 17/2562

เสนอราคา 11,375 บาท

นายประวติั ชะมังพล เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 18/2562

เสนอราคา 56,000 บาท

นายวรีะชัย  เลากลาง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 19/2562

เสนอราคา 2,200 บาท

ร้านหัวทะเลอิงเจท็ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 20/2562

เสนอราคา 2,240 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........กุมภำพันธ์....2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................



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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

หจก.พงษ์เสถียรเอ็นจเินียร่ิง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 21/2562

เสนอราคา 67,624 บาท

ร้านหัวทะเลอิงเจท็ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 22/2562

เสนอราคา 2,500 บาท

นางสาวยพุาภรณ์ คงบุญ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 23/2562

เสนอราคา 15,000 บาท

ร้านหัวทะเลอิงเจท็ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 24/2562

เสนอราคา 4,880 บาท

นายพิเชษฐ แดนงูเหลือม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 25/2562

เสนอราคา 10,000 บาท

บ.ตังปักโคราช จ ากัด เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 26/2562

เสนอราคา 1,104.24 บาท

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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

นางชุติมา  สอนกลาง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 27/2562

เสนอราคา 5,600 บาท

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........มนีำคม....2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........เมษำยน....2562...........................



นางจนิดาพร  พรโคกสูง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 28/2562

เสนอราคา 9,000 บาท

นายพิเชษฐ แดนงูเหลือม เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 29/2562

เสนอราคา 1,000 บาท

ร้านหัวทะเลอิงเจท็ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 30/2562

เสนอราคา 600 บาท

นายวรีะชัย เลากลาง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 31/2562

เสนอราคา 4,720 บาท

ร้านหัวทะเลอิงเจท็ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 32/2562

เสนอราคา 380 บาท

ร้านหัวทะเลอิงเจท็ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 33/2562

เสนอราคา 280 บาท

นายสมกิต ศิริเมฆา เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 34/2562

เสนอราคา 15,900 บาท

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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

นายเฉลียว หมีมะเริง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 35/2562

เสนอราคา 18,000 บาท

หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์กรุ๊ป เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 36/2562

เสนอราคา 950 บาท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........เมษำยน....2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................



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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

นายเฉลียว หมีมะเริง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 37/2562

เสนอราคา 28,000 บาท

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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง

บ.ราชสีมาเทพนคร เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 38/2562

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน.........มถุินำยน....2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ

วันที.่..............เดอืน..................พ.ศ.......................

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน..........พฤษภำคม....2562...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมอืงนครรำชสมีำ



เสนอราคา 7,666.55 บาท

นายอดิศร  บุญประสิทธิ์ เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 40/2562

เสนอราคา14,000 บาท

นายวรีะชัย เลากลาง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 41/2562

เสนอราคา 3,500 บาท

นางจนิดาพร พรโคกสูง เอกสารหลักฐานถูกต้อง ใบส่ังจา้งเลขที่ 42/2562

เสนอราคา 4,400 บาท

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

           (นางพชัรี  สงสันเทยีะ)


