
ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือน้้ำด่ืม โครงกำรบิกครลีน 600.00                    600.00        ตกลงรำคำ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ นำงเกษร จั่วสันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2560

นิ่งเดย์ เสนอรำคำ 600 บำท เสนอรำคำ 600 บำท

2 ซ้ือวัสดุ โครงกำรบิกกลีนนิ่ง 3,890                      3,890         ตกลงรำคำ ร้ำนศิริพำณิชย์ ร้ำนศิริพำณิชย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2560

เดย์ เสนอรำคำ 3,890 บำท เสนอรำคำ 3,890 บำท

3 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน  สป. 33,450                    33,450        ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดัส์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดัส์เซ็นเตอร์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 3/2560

เสนอรำคำ 33,450 บำท เสนอรำคำ 33,450 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์             (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......ตุลำคม 2559........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวำรสำร 1,180.00 1,180.00 ตกลงรำคำ ร้ำนอรุณเภสัช ร้ำนอรุณเภสัช เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 4/2560

เสนอรำคำ 1,180 บำท เสนอรำคำ 1,180 บำท

2 ซ้ือน้้ำด่ืม โครงกำรบิกครลีน 600 600 ตกลงรำคำ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 5/2560

นิ่งเดย์ เสนอรำคำ 600 บำท เสนอรำคำ 600 บำท

3 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 40,016.93                40,016.93    ตกลงรำคำ ร้ำนบ้ำนไฟฟ้ำ ร้ำนบ้ำนไฟฟ้ำ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 6/2560

เสนอรำคำ 40,016.93 บำท เสนอรำคำ 40,016.93 บำท

4 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 7,700 7,700 ตกลงรำคำ ร้อนออฟฟิต เซ็นเตอร์ ร้อนออฟฟิต เซ็นเตอร์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 7/2559

เสนอรำคำ 7,700 บำท เสนอรำคำ 7,700 บำท

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน น้้ำด่ืม 1,200 1,200 ตกลงรำคำ ร้ำนน้อมทิพย์ ร้ำนน้อมทิพย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง สัญญำจ้ำงเลขที่ 8/2560

กค. เสนอรำคำ 1,200 บำท เสนอรำคำ 1,200 บำท

6 ซัอวัสดุยำนพำหนะและขน 12,000 12,000 ตกลงรำคำ บ.มิตรภำพกำรยำงและศูนย์ฯบ.มิตรภำพกำรยำงและศูนย์ล้อ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 9/2560

ส่ง เสนอรำคำ 12,000 บำท เสนอรำคำ 12,000 บำท

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

       (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์              (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......พฤศจิกำยน 2559........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวำรสำร 600.00                    600.00        ตกลงรำคำ ร้ำนอรุณเภสัช ร้ำนอรุณเภสัช เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2560

เสนอรำคำ 600 บำท เสนอรำคำ 600 บำท

2 ซ้ือครุภัณฑ์อื่นๆ ป้ำยไฟ 20,000                    20,000        ตกลงรำคำ บ.นำซ่ำไฟร์โปรดักส์แอนด์ฯ บ.นำซ่ำไฟร์โปรดักส์แอนด์เซพต้ี เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2560

จรำจรสำมเหล่ียมล้อเล่ือน เสนอรำคำ 20,000 บำท เสนอรำคำ 20,000 บำท

3 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำร 4,695                      4,695         ตกลงรำคำ ร้ำนศิริพำณิชย์ ร้ำนศิริพำณิชย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2560

อบรมโครงกำรส่งเสริมฯ เสนอรำคำ 4,695บำท เสนอรำคำ 4,695 บำท

4 ซ้ือวัสดุอุปกร์ โครงกำรคัด 3,015.00 3,015.00 ตกลงรำคำ ร้ำนศิริพำณิชย์ ร้ำนศิริพำณิชย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2560

แยกขยะฯ เสนอรำคำ 3,015บำท เสนอรำคำ 3,015บำท

5 ซ้ือน้้ำด่ืม สป. 840 840 ตกลงรำคำ น.ส.สุนทรี มุกสิกะสำร น.ส.สุนทรี มุกสิกะสำร เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2560

เสนอรำคำ 840 บำท เสนอรำคำ 840 บำท

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

  (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์         (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน......ธันวำคม 2559........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวำรสำร 620.00                    620.00        ตกลงรำคำ ร้ำนอรุณเภสัช ร้ำนอรุณเภสัช เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2560

เสนอรำคำ 620 บำท เสนอรำคำ 620 บำท

2 ซ้ือของขวัญ ของรำงวัล ตำม 3,000                      3,000         ตกลงรำคำ ร้ำนท.ีเคโปรดักส์ ร้ำนทีเคโปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2560

โครงกำรวันเด็ก เสนอรำคำ3,000 บำท เสนอรำคำ3,000 บำท

3 ซ้ือน้้ำด่ืมน้้ำแข็ง ตำมโครง 800                        800            ตกลงรำคำ นำงสำวสุนทรี มุสิกะสำร นำงสำวสุนทรี มุสิกะสำร เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2560

กำรวันเด็ก เสนอรำคำ 800 บำท เสนอรำคำ 800 บำท

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กศ 5,900 5,900 ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดักส์ ร้ำนทีเคโปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2560

เสนอรำคำ 5,900 บำท เสนอรำคำ 5,900 บำท

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ สธ 5,900 5,900 ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดักส์ ร้ำนทีเคโปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 19/2560

เสนอรำคำ 5,900 บำท เสนอรำคำ 5,900 บำท

6 ซ้ือวัสดุฯ ตำมโครงกำรเทิด 2,042.50                  2,042.50     ตกลงรำคำ ร้ำนศิริพำณิชย์ ร้ำนศิริพำณิชย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 20/2560

ทุนสถำบันฯ เสนอรำคำ 2,042.50 บำท เสนอรำคำ 2,042.50 บำท

7 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กค. 620 620 ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเอตร์ หจก.เอวีโปรดักส์เซ็นเอตร์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 21/2560

เสนอรำคำ 620 บำท เสนอรำคำ 620 บำท

8 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 60,200 60,200 ตกลงรำคำ ร้ำน เอ็มอำร์พำณิชย์ ร้ำน เอ็มอำร์พำณิชย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 22/2560

(ถังขยะ) เสนอรำคำ 60,200 บำท เสนอรำคำ 60,200 บำท

9 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิงและ 3,600 3,600 ตกลงรำคำ นำยมำนิตย์  ปล้องงูเหลือม นำยมำนิตย์  ปล้องงูเหลือม เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 23/2559

หล่อล่ืน เสนอรำคำ3,600 บำท เสนอรำคำ3,600 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

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

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........มกรำคม 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

9 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเชื้อเพลิงและ 3,600 3,600 ตกลงรำคำ นำยมำนิตย์  ปล้องงูเหลือม นำยมำนิตย์  ปล้องงูเหลือม เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 23/2559

หล่อล่ืน เสนอรำคำ3,600 บำท เสนอรำคำ3,600 บำท

11 ซ้ือวัสดส้ำนักงำน สป 15,400.00                15,400.00    ตกลงรำคำ ร้ำนออฟฟิตเซ็นเตอร์ ร้ำนออฟฟิตเซ็นเตอร์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2560

เสนอรำคำ 15,400 บำท เสนอรำคำ 15,400 บำท

12 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน น้้ำด่ืม กค. 2,400                      2,400         ตกลงรำคำ น.ส.สุนทรี  มุสิกกะสำร น.ส.สุนทรี  มุสิกกะสำร เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2560

เสนอรำคำ2,400 บำท เสนอรำคำ2,400 บำท

ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขน 2,300.00 2,300.00 ตกลงรำคำ ร้ำนอุดมมอเตอร์แอร์ ร้ำนอุดมมอเตอร์แอร์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2560

ส่ง เสนอรำคำ 2,300 บำท เสนอรำคำ 2,300 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........มกรำคม 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กศ 4,200.00 4,200.00 ตกลงรำคำ ร้ำนอติญำ ร้ำนอติญำ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2560

เสนอรำคำ 4,200 บำท

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,783.52 3,783.52 ตกลงรำคำ หจก.รำชสีมำสหกิจ หจก.รำชสีมำสหกิจ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2560

เสนอรำคำ 3783.52 บำท เสนอรำคำ 3783.52 บำท

3 ซ้ือวำลสำร 560.00                    560.00        ตกลงรำคำ ร้ำนอรุณเภสัช ร้ำนอรุณเภสัช เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2560

เสนอรำคำ 560 บำท เสนอรำคำ 560 บำท

4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 52,201.02                52,201.02    ตกลงรำคำ ร้ำนบ้ำนไฟฟ้ำ ร้ำนบ้ำนไฟฟ้ำ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2560

เสนอรำคำ 52,201.02 บำท เสนอรำคำ 52,201.02 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........กุมภำพันธ.์....2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวำรสำร 620.00                    620.00        ตกลงรำคำ ร้ำนอรุณเภสัช ร้ำนอรุณเภสัช เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2560

เสนอรำคำ 620 บำท เสนอรำคำ 620 บำท

2 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 8,778                      8,778         ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดักส์ ร้ำนทีเคโปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2560

กศ เสนอรำคำ8,778 บำท เสนอรำคำ8,778 บำท

3 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 7,700.00 7,700.00 ตกลงรำคำ ร้ำนออฟฟิตเซอร์เตอร์ ร้ำนออฟฟิตเซอร์เตอร์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2560

เสนอรำค 7,700 บำท เสนอรำค 7,700 บำท

4 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 7,522 7,522 ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดักส์ ร้ำนทีเคโปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2560

เสนอรำคำ 7,522 บำท เสนอรำคำ 7,522 บำท

5 ซ้ืออุปกรณ์กีฬำและครัวเรือน 15,758.00 15,758.00 ตกลงรำคำ ร้ำนมิลล์แชมป์สปอร์ต ร้ำนมิลล์แชมป์สปอร์ต เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2560

เสนอรำคำ 15,758 บำท เสนอรำคำ 15,758 บำท

6 ซ้ือน้้ำด่ืม ตำมโครงกำรแข่ง 4,056 4,056 ตกลงรำคำ น.ส.สุนทรี มุกสิกกะสำร น.ส.สุนทรี มุกสิกกะสำร เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 36/2560

ขันกีฬำประจ้ำปีต้ำบลตลำด เสนอรำคำ 4,056 บำท เสนอรำคำ 4,056 บำท

7 ซ้ือน้้ำแข็ง 2,400                      2,400         ตกลงรำคำ น.ส.นริสรำ ประสงค์ น.ส.นริสรำ ประสงค์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 37/2560

เสนอรำคำ 2,400 บำท เสนอรำคำ 2,400 บำท

8 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 18,927 18,927 ตกลงรำคำ หจก.หน่้ำเซ็งค่วัสดุภัณฑ์ หจก.หน่้ำเซ็งค่วัสดุภัณฑ์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 38/2560

เสนอรำคำ 18,927 บำท เสนอรำคำ 18,927 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........มีนำคม...2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

9 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 5,450 5,450 ตกลงรำคำ ร้ำนอติญำ ร้ำนอติญำ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 39/2560

เสนอรำคำ5,450 บำท เสนอรำคำ5,450 บำท

10 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน น้้ำด่ืม 1,800.00                  1,800.00     ตกลงรำคำ น.ส.สุนทรี มุกสิกกะสำร น.ส.สุนทรี มุกสิกกะสำร เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2560

เสนอรำคำ 1,800 บำท เสนอรำคำ 1,800 บำท

11 ซ้ือวัสดุสนังำน 2,100                      2,100         ตกลงรำคำ ร้ำนอติญำ ร้ำนอติญำ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2560

เสนอรำคำ 2,100 บำท เสนอรำคำ 2,100 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

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

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........มีนำคม 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวำรสำร 500.00                    500.00        ตกลงรำคำ ร้ำนอรุณเภสัช ร้ำนอรุณเภสัช เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2560

เสนอรำคำ 500 บำท เสนอรำคำ 500 บำท

2 ซ้ือน้้ำด่ืม 840                        840            ตกลงรำคำ น.ส.ดวงใจ เชิดพุดซำ น.ส.ดวงใจ  เชิดพุดซำ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/2560

เสนอรำคำ 840 บำท เสนอรำคำ 840 บำท

3 ซ้ือน้้ำด่ืม 1,960.00 1,960.00 ตกลงรำคำ น.ส.สุนทรี มุกสิกกะสำร น.ส.สุนทรี มุกสิกกะสำร เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2560

เสนอรำค 1,960 บำท เสนอรำค 1,960 บำท

4 ซ้ือน้้ำแข็ง 600 600 ตกลงรำคำ น.ส.นริสรำ ประสงค์ น.ส.นริสรำ ประสงค์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2560

เสนอรำคำ 600 บำท เสนอรำคำ 600 บำท

5 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและ 10,800.00 10,800.00 ตกลงรำคำ บ.มิตรภำพกำรยำงและศูนย์ฯบ.มิตรภำพกำรยำงและศูนย์ล้อ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2560

ขนส่ง เสนอรำคำ 10,800 บำท เสนอรำคำ 10,800 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........เมษำยน 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวำรสำร 620.00                    620.00        ตกลงรำคำ ร้ำนอรุณเภสัช ร้ำนอรุณเภสัช เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2560

เสนอรำคำ 620 บำท เสนอรำคำ 620 บำท

2 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 7,700                      7,700         ตกลงรำคำ ร้ำนออฟฟิตเซ็นเตอร์ ร้ำนออฟฟิตเซ็นเตอร์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2560

เสนอรำคำ 7,700 บำท เสนอรำคำ 7,700 บำท

3 ซ้ือทรำยอะเบท,น้้ำยำพ่น 64,560 64,560 ตกลงรำคำ บ.ไอโอทีคอนซัลค่ิงฯ บ.ไอโอทีคอนซัลด่ิงแอนด์เทรนนิ่งฯ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/2560

หมอกควัน เสนอรำค 642 บำท เสนอรำค 642 บำท

4 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 4,200 4,200 ตกลงรำคำ ร้ำนอติญำ ร้ำนอติญำ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2560

เสนอรำคำ 4,200 บำท เสนอรำคำ 4,200 บำท

5 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 27,000.00 27,000.00 ตกลงรำคำ บ.นำซ่ำไฟว์โปรดักส์แอนด์ฯ บ.นำซ่ำไฟร์โปร์ดักส์แอนด์เซพต้ีฯ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2560

เสนอรำคำ 27,000 บำท เสนอรำคำ 27,000 บำท

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กค. 24,075 24,075 ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดัส์ ร้ำนทีเคโปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 52/2560

เสนอรำคำ 24,075 บำท เสนอรำคำ 24,075 บำท

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ สธ. 5,900                      5,900         ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดัส์ ร้ำนทีเคโปรดัส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2560

เสนอรำคำ 5,900 บำท เสนอรำคำ 5,900 บำท

8 ซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 2,400 2,400 ตกลงรำคำ นำยมำนิตย์  ปล้องงูเหลือม นำยมำนิตย์  ปล้องงูเหลือม เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 54/2560

เสนอคำ 2,400 บำท เสนอคำ 2,400 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........พฤษภำคม 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวำรสำร 600.00                    600.00        ตกลงรำคำ ร้ำนอรุณเภสัช ร้ำนอรุณเภสัช เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2560

เสนอรำคำ 600 บำท เสนอรำคำ 600 บำท

2 ซ้ือวัสดุที่ใช้ในกำรฝึกอบรม 3,107                      3,107         ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็มอำร์พำณิชย์ ร้ำนเอ็มอำร์พำณิชย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/2560

งำนด้ำนกำรเกษตร เสนอรำคำ 3,107 บำท เสนอรำคำ 3,107 บำท

3 ซ้ือวัสดงำนบ้ำนงำนครัว 8,346 8,346 ตกลงรำคำ บ.เร็นโทคิลอินนิเชียล ฯ บ.เร็นโทคิลอินนิเชียล ฯ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2560

เสนอรำค 8,346 บำท เสนอรำค 8,346 บำท

4 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 1,800 1,800 ตกลงรำคำ ร้ำนปิยวรรณ ร้ำนปิยวรรณ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2560

เสนอรำคำ 1,800 บำท เสนอรำคำ 1,800 บำท

5 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,300 3,300 ตกลงรำคำ หกจ.ไอทีโซน หจก.ไอทีโซน เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2560

เสนอรำคำ 3,300 บำท เสนอรำคำ 3,300 บำท

6 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,300 3,300 ตกลงรำคำ หกจ.ไอทีโซน หกจ.ไอทีโซน เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 60/2560

เสนอรำคำ 3,300 บำท เสนอรำคำ 3,300 บำท

7 ซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว. 22,000                    22,000        ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดัส์ ร้ำนทีเคโปรดัส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/2560

เคร่ืองตัดหญ้ำ เสนอรำคำ 5,900 บำท เสนอรำคำ 5,900 บำท

8 ซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000 59,000 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็มอำร์พำณิชย์ ร้ำนเอ็มอำร์พำณิชย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 62/2560

เสนอคำ 59,000 บำท เสนอคำ 59,000 บำท

9 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน 35,000.00                35,000.00    ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็มอำร์พำณิชย์ ร้ำนเอ็มอำร์พำณิชย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 63/2560

เสนอคำ 2,400 บำท เสนอคำ 2,400 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........มิถุนำยน 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

10 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรฝึก 8,500                      8,500         ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็มอำร์พำณิชย์ ร้ำนเอ็มอำร์พำณิชย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 64/2560

อำชีพฯ เสนอรำคำ 8,500 บำท เสนอรำคำ 8,500 บำท

11 ซ้ือของที่ระลึกรูปหล่อ 1,500                      1,500         ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็มอำร์พำณิชย์ ร้ำนเอ็มอำร์พำณิชย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 65/2560

ท้ำวสุรนำรี เสนอรำคำ 1,500 บำท เสนอรำคำ 1,500บำท

12 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง สป 1,634 1,634 ตกลงรำคำ หจก.หน่้ำเซ็งค่ำวัสดุก่อสร้ำง หจก.หน่้ำเซ็งค่ำวัสดุก่อสร้ำง เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 66/2560

เสนอรำค 1,634 บำท เสนอรำค 1,634 บำท

13 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง กช. 15,007 15,007 ตกลงรำคำ หจก.หน่้ำเซ็งค่ำวัสดุก่อสร้ำง หจก.หน่้ำเซ็งค่ำวัสดุก่อสร้ำง เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 67/2560

เสนอรำค 15,007 บำท เสนอรำค 15,007 บำท

14 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 60,388.66 60,388.66 ตกลงรำคำ ร้ำนบ้ำนไฟฟ้ำ ร้ำนบ้ำนไฟฟ้ำ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 68/2560

เสนอรำค 60,388.66 บำท เสนอรำคำ 60,388.66 บำท

15 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กศ. 2,340 2,340 ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดักส์ ร้ำนทีเคโปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 69/2560

เสนอรำคำ 2,340 บำท เสนอรำคำ 2,340 บำท

16 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 15,991                    15,991        ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดักส์ ร้ำนทีเคโปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 70/2560

เสนอรำคำ 15,991 บำท เสนอรำคำ 15,991 บำท

17 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,200 18,200 ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดักส์ ร้ำนทีเคโปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 71/2560

เสนอรำคำ 18,200 บำท เสนอรำคำ 18,200 บำท

18 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน สป. 10,743                    10,743        ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดักส์ ร้ำนทีเคโปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 72/2560

เสนอรำคำ 10,743 บำท เสนอรำคำ 10,7430 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

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

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........มิถุนำยน 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

19 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 8,674                      8,674         ตกลงรำคำ ร้ำนบีเคเซ็นเตอร์ ร้ำนบีเคเซ็นเตอร์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 73/2560

เสนอรำคำ 8,674 บำท เสนอรำคำ 8,674 บำท

20 ซ้ือน้้ำด่ืม 840                        840            ตกลงรำคำ ร้ำนปิยวรรณ ร้ำนปิยวรรณ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 74/2560

เสนอรำคำ 840 บำท เสนอรำคำ 840บำท

21 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน สธ 4,236.00 4,236.00 ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดักส์ ร้ำนทีเคโปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 75/2560

เสนอรำค 4,236 บำท เสนอรำค 4,236 บำท

22 ซ้ือน้้ำด่ืม 2,400 2,400 ตกลงรำคำ ร้ำนปิยวรรณ ร้ำนปิยวรรณ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 76/2560

เสนอรำค 2,400 บำท เสนอรำคำ 2,400 บำท

23 ซ้ือเก้ำอี้พลำสติก แบบมี 67,000.00 67,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดักส์ ร้ำนทีเคโปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77/2560

ผนังพิง สกรีน ทต.ตลำด เสนรำคำ 67,000 บำท เสนอรำคำ 67,000 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........มิถุนำยน 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวำรสำร 1,200.00                  1,200.00     ตกลงรำคำ ร้ำนอรุณเภสัช ร้ำนอรุณเภสัช เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 78/2560

เสนอรำคำ 1,200 บำท เสนอรำคำ 1,200 บำท

2 ซ้ือน้้ำแข็ง 400.00 400.00 ตกลงรำคำ น.ส.นริสรำ  ประสงค์ น.ส.นริสรำ  ประสงค์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 79/2560

เสนอรำคำ 400 บำท เสนอรำคำ 400 บำท

3 ซ้ืเต็นท์โครงเหล็ก แบบจั่ว 60,000                    60,000        ตกลงรำคำ ร้ำนพรชัยเจริญกำรผ้ำใบ ร้ำนพรชัยเจริญกำรผ้ำใบ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 80/2560

เสนอรำคำ 60,000 บำท เสนอรำคำ 60,000 บำท

4 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ตกลงรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 81/2560

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน สป 7,700.00                  7,700.00     ตกลงรำคำ ร้ำนออฟฟิตเซ็นเตอร์ ร้ำนออฟฟิตเซ็นเตอร์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 82/2560

เสนอรำคำ 7,700 บำท เสนอรำคำ 7,700 บำท

6 ซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร 474,250 474,250 ตกลงรำคำ ร้ำนเอ็มอำร์พำณิชย์ ร้ำนเอ็มอำร์พำณิชย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 83/2560

เคร่ืองสูบน้้ำ เคร่ืองยนต์ดีเซล เสนอรำคำ474,250 บำท เสนอรำคำ474,250 บำท

7 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กค 4,200 4,200 ตกลงรำคำ ร้ำนอติญำ ร้ำนอติญำ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84/2560

เสนอรำคำ 4,200 บำท เสนอรำคำ 4,200 บำท

8 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กค 8,098.00                  8,098.00     ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดัส์ ร้ำนทีเคโปรดัส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 85/2560

เสนอรำคำ 8,098 บำท เสนอรำคำ 8,098 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........กรกฎำคม 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

9 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กช 5,675                      5,675         ตกลงรำคำ ร้ำนอติญำ ร้ำนอติญำ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 86/2560

เสนอรำคำ 5,675 บำท เสนอรำคำ 5,675 บำท

10 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง สป 80,000                    80,000        ตกลงรำคำ หจก.รำชสีมำสหกิจ หจก.รำชสีมำสหกิจ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 87/2560

เสนอรำคำ 80,000 บำท เสนอรำคำ 80,000 บำท

11 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร เมล็ด 24,000 24,000 ตกลงรำคำ บ.สุรเกษตร007 จ้ำกัด บ.สุรเกษตร007 จ้ำกัด เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 88/2560

ดอกดำวเรือง เสนอรำคำ 24,000 บำท เสนอรำคำ 24,000 บำท

12 ซ้ือวัสดกำรเกษตร 6,170                      6,170         ตกลงรำคำ ร้ำนพัธ์ทิพย์ ร้ำนพัธ์ทิพย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 89/2560

เสนอรำคำ 6,170 บำท เสนอรำคำ 6,170 บำท

13 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน 13,500 13,500 ตกลงรำคำ ร้ำนบีเคเซ็นเตอร์ ร้ำนบีเคเซ็นเตอร์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 90/2560

ถังน้้ำสแตนเลสฯ เสนอรำคำ 13,500 บำท เสนอรำคำ 13,500 บำท

14 ซ้ือเคร่ืองปั้มน้้ำ ขนำด 28,500                    28,500        ตกลงรำคำ ร้ำนบีเคเซ็นเตอร์ ร้ำนบีเคเซ็นเตอร์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 91/2560

750 วัตถ์ เสนอรำคำ 28,500 บำท เสนอรำคำ 28,500 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........กรกฎำคม 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดงำนบ้ำนงำนครัว 46,750.00                46,750.00    ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดักส์ ร้ำนทีเคโปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 94/2560

ถังขยะ เสนอรำคำ 46,750 บำท เสนอรำคำ 46,750 บำท

2 ซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน 16,800                    16,800        ตกลงรำคำ ร้ำนบีเคเซ็นเตอร์ ร้ำนบีเคเซ็นเตอร์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 95/2560

ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 2 บำท เสนอรำคำ 16,800 บำท เสนอรำคำ 16,800 บำท

3 ซ้ือธงชำติ,ธงร.10 3,750.00 3,750.00 ตกลงรำคำ ร้ำนทิพย์อักษร ร้ำนทิพย์อักษร เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 96/2560

เสนอรำคำ 3,750 บำท เสนอรำคำ 3,750 บำท

4 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,900.00                  5,900.00     ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดักส์ ร้ำนทีเคโปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 97/2560

เสนอรำคำ 5,900 บำท เสนอรำคำ 5,900 บำท

5 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 10,870 10,870 ตกลงรำคำ ร้ำนทีเคโปรดักส์ ร้ำนทีเคโปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 98/2560

เสนอรำคำ 10,870 บำท เสนอรำคำ 10,870 บำท

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 28,770.00                28,770.00    ตกลงรำคำ หจก.ไอทีโซน หจก.ไอทีโซน เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 99/2560

เสนอรำคำ 28,770 บำท เสนอรำคำ 28,770 บำท

7 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 11,550 11,550 ตกลงรำคำ ร้ำนออฟฟิศ เซ็นเตอร์ ร้ำนออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 100/2560

เสนอรำคำ 11,550 บำท เสนอรำคำ 11,550 บำท

8 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 4,675.00                  4,675.00     ตกลงรำคำ ร้ำนอติญำ ร้ำนอติญำ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 101/2560

เสนอรำคำ 4,675 บำท เสนอรำคำ 4,675 บำท

9 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 3,850 3,850 ตกลงรำคำ ร้ำนออฟฟิศ เซ็นเตอร์ ร้ำนออฟฟิศ เซ็นเตอร์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 102/2560

เสนอรำคำ 3,850 บำท เสนอรำคำ 3,850 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

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

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........สิงหำคม....2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กค 24,915.00                24,915.00    ตกลงรำคำ ร้ำนทีเค โปรดักส์ ร้ำนทีเค โปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 103/2560

เสนอรำคำ 24,915 บำท เสนอรำคำ 24,915 บำท

11 ซ้ือวัสดุโครงกำรอบรมส่งเสริม 9,100                      9,100         ตกลงรำคำ ร้ำนทีเค โปรดักส์ ร้ำนทีเค โปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 104/2560

คุณธรรมจริยธรรมฯ เสนอรำคำ 9,100 บำท เสนอรำคำ 9,100 บำท

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,900.00 5,900.00 ตกลงรำคำ ร้ำนทีเค โปรดักส์ ร้ำนทีเค โปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 105/2560

เสนอรำคำ 5,900 บำท เสนอรำคำ 5,900 บำท

13 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 13,685.00                13,685.00    ตกลงรำคำ หจก.หน่้ำเซ็งค้ำวัสดุครุภัณฑ์ หจก.หน่้ำเซ็งค้ำวัสดุครุภัณฑ์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 106/2560

เสนอรำคำ 13,685 บำท เสนอรำคำ 13,685 บำท

14 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ สป 19,750 19,750 ตกลงรำคำ ร้ำนทีเค โปรดักส์ ร้ำนทีเค โปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 107/2560

เสนอรำคำ 19,750 บำท เสนอรำคำ 19,750 บำท

15 ซ้ือวัสดส้ำนักงำน กช 3,850.00                  3,850.00     ตกลงรำคำ ร้ำนออฟฟิศเซ็นเตอร์ ร้ำนออฟฟิศเซ็นเตอร์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 108/2560

เสนอรำคำ 3,850 บำท เสนอรำคำ 3,850 บำท

16 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กค 3,000 3,000 ตกลงรำคำ ร้ำนปิยวรรณ ร้ำนปิยวรรณ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 109/2560

เสนอรำคำ 3,000 บำท เสนอรำคำ 3,000 บำท

17 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กช 5,946.00                  5,946.00     ตกลงรำคำ ร้ำนทีเค โปรดักส์ ร้ำนทีเค โปรดักส์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 110/2560

เสนอรำคำ 5,946 บำท เสนอรำคำ 5,946 บำท

18 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กศ 3,850 3,850 ตกลงรำคำ ร้ำนออฟฟิศเซ็นเตอร์ ร้ำนออฟฟิศเซ็นเตอร์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 111/2560

เสนอรำคำ 3,850 บำท เสนอรำคำ 3,850 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน..........สิงหำคม 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือวำรสำร 460.00                    460.00        ตกลงรำคำ ร้ำนอรุณเภสัช ร้ำนอรุณเภสัช เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 112/2560

เสนอรำคำ 460 บำท เสนอรำคำ 460 บำท

2 ซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิง 4,080                      4,080         ตกลงรำคำ ร้ำนสำโรจน์บริกำร ร้ำนสำโรจน์บริกำร เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 113/2560

พ่นหมอกควัน เสนอรำคำ 4,080 บำท เสนอรำคำ 4,080 บำท

3 ซ้ือน้้ำมันไฮโดรลิค 3,600.00 3,600.00 ตกลงรำคำ นำงสำวสุนทรี  มุกสิกะสำร นำงสำวสุนทรี  มุกสิกะสำร เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 114/2560

เสนอรำคำ 2,600 บำท เสนอรำคำ 2,600 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........กันยำยน 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำร 8,400.00                  8,400.00     ตกลงรำคำ นำยส้ำเร็จ ต่ำยครบุรี นำยส้ำเร็จ ต่ำยครบุรี เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 1/2560

นำยส้ำเร็จ  ต่ำยครบุรี เสนอรำคำ 8,400 บำท เสนอรำคำ 8,400 บำท

2 จ้ำงเหมำบริกำร 8,400                      8,400         ตกลงรำคำ นำยอัคกร สิมมำ นำยอัคกร สิมมำ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 2/2560

นำยอัคกร สิมมำ เสนอรำคำ 8,400 บำท เสนอรำคำ 8,400 บำท

3 จ้ำงเหมำบริกำร 500.00 500.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 4/2560

ท้ำป้ำยวินล เสนอรำคำ 500 บำท เสนอรำคำ 500 บำท

4 จ้ำงหมำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม 4,960.00                  4,960.00     ตกลงรำคำ ร้ำนก๊อบปี้เวย์ ร้ำนก๊อบปี้เวย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 5/2560

เทศบัญญ้ติ 2560 เสนอรำคำ 4,960 บำท เสนอรำคำ 4,960 บำท

5 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล 1,000.00 1,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 6/2560

โครงกำรคลีนนิ่งเดย์ เสนอรำคำ 1,000 บำท เสนอรำคำ 1,000 บำท

6 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 7,500.00                  7,500.00     ตกลงรำคำ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่7/2560

โครงกำรคลีนนิ่งเดย์ เสนอรำคำ 7,500 บำท เสนอรำคำ 7,500 บำท

7 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล สป 10,000 10,000 ตกลงรำคำ ร้ำนทิพย์อักษร ร้ำนทิพย์อักษร เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 8/2560

เสนอรำคำ 10,000 บำท เสนอรำคำ 10,000 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........ตุลำคม 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00                  9,000.00     ตกลงรำคำ นำยส้ำเร็จ ต่ำยครบุรี นำยส้ำเร็จ ต่ำยครบุรี เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 9/2560

นำยส้ำเร็จ ต่ำยครบุรี เสนอรำคำ 9,000 บำท เสนอรำคำ 9,000 บำท

2 จ้ำงเหมำบริกำร 9,000.00 9,000.00 ตกลงรำคำ นำยอัคกร สิมมำ นำยอัคกร สิมมำ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 10/2560

นำยอัคกร สิมมำ เสนอรำคำ 9,000 บำท เสนอรำคำ 9,000 บำท

3 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนดิน 11,915.00 11,915.00 ตกลงรำคำ น.ส.รุ่งอรุน ตีบทะเล น.ส.รุ่งอรุน ตีบทะเล เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 11/2560

ข้ำมคลองแค ม.1 เสนอรำคำ 11,915 บำท เสนอรำคำ 11,915 บำท

4 จ้ำงเหมำรถยนต์ดดยสำรฯ 48,000 48,000 ตกลงรำคำ นำงมะจุรี นำรถสูงเนิน นำงมะจุรี นำรถสูงเนิน เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 12/2560

เสนรำคำ 48,000 บำท เสนรำคำ 48,000 บำท

5 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 500.00 500.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 13/2560

เสนอรำคำ 500 บำท เสนอรำคำ 500 บำท

6 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 4,300.00 4,300.00 ตกลงรำคำ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 14/2560

เสนอรำคำ 4,300 บำท เสนอรำคำ 4,300 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........พฤศจิกำยน 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ่อมบ้ำรุงรักษำรถยนต์ 1,072.14                  1,072.14     ตกลงรำคำ บ.ตังปักโครำช จ้ำกัด บ.ตังปักโครำช จ้ำกัด เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 15/2560

เสนอรำคำ 1,072.14 บำท เสนอรำคำ 1,072.14 บำท

2 ซ่อมบ้ำรุงเคร่ืองตัดหญ้ำ 12,200                    12,200        ตกลงรำคำ บ.อำร์ซีพี มำร์เก็ตต่ิงจ้ำกัด บ.อำร์ซีพี มำร์เก็ตต่ิงจ้ำกัด เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 16/2560

เสนอรำคำ 12,200 บำท เสนอรำคำ 12,200 บำท

3 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 500.00 500.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 17/2560

กิจกรรมออกก้ำลังกำย เสนอรำคำ 500 บำท เสนอรำคำ 500 บำท

4 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 2,000 2,000 ตกลงรำคำ ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 18/2560

เสนอรำคำ 2,000 บำท เสนอรำคำ 2,000 บำท

5 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรและ 9,727.00 9,727.00 ตกลงรำคำ ร้ำนก๊อปปี้เวย์ ร้ำนก๊อปปี้เวย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 19/2560

เข้ำเล่ม เสนอรำคำ 9,727 บำท เสนอรำคำ 9,727 บำท

6 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 6,800.00 6,800.00 ตกลงรำคำ นำงเกษร จั่วสันเทียะ นำงเกษร จั่วสันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 20/2520

เคร่ืองด่ืม เสนอรำคำ 6,800 บำท เสนอรำคำ 6,800 บำท

7 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 2,430                      2,430         ตกลงรำคำ ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 21/2521

โครงกำรส่งเริมกำรบริหำรฯ เสนรำคำ 2,430 บำท เสนรำคำ 2,430 บำท

8 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 1,500 1,500 ตกลงรำคำ ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 22/2560

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ เสนอรำคำ 1,380 บำท เสนอรำคำ 1,380 บำท

9 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรและ 5,088.00                  5,088.00     ตกลงรำคำ ร้ำนอติญำ ร้ำนอติญำ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 23/2560

เคร่ืองด่ืม เสนอรำคำ 5,088 บำท เสนอรำคำ 5,088 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

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

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........ธันวำคม 2559...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

10 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิลโครง 500.00                    500.00        ตกลงรำคำ ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 24/2560

กำรคัดแยกขยะ เสนอรำคำ 500 บำท เสนอรำคำ 500 บำท

11 จ้ำเหมำประกอบอำหำร 5,625                      5,625         ตกลงรำคำ นำงเกษร จั่วสันเทียะ นำงเกษร จั่วสันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 25/2560

และเคร่ืองด่ืม เสนอรำคำ 5,625,000 บำท เสนอรำคำ 5,625 บำท

12 จ้ำงเหมำรถยนต์โดยสำร 8,400.00 8,400.00 ตกลงรำคำ นำงมะจุรี นำรถสูงเนิน นำงมะจุรี นำรถสูงเนิน เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 26/2560

เสนอรำคำ 8,400 บำท เสนอรำคำ 8,400 บำท

13 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล สป 7,200 7,200 ตกลงรำคำ ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 27/2560

เสนอรำคำ 7,200 บำท เสนอรำคำ 7,200 บำท

14 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล สป 500.00 500.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น ร้ำนเขียดอำร์ตคอนสตรัคชั่น เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 28/2560

เสนอรำคำ 500 บำท เสนอรำคำ 500 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........ธันวำคม 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้ำงหมำท้ำป้ำยไวนิลโครงกำร 11,200.00 11,200.00 ตกลงรำคำ ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 29/2560

จัดงำนวันเด็ก เสนอรำคำ 11,200 บำท เสนอรำคำ 11,200 บำท

2 จ้ำงเหมำเวที เคร่ืองเสียง 5,000                      5,000         ตกลงรำคำ นำยมี ปำนจอหอ นำยจอง แดงสันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 30/2560

เสนอรำคำ 5,000 บำท เสนอรำคำ 5,000 บำท

3 จ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที่ 2,000 2,000 ตกลงรำคำ นำยวีรเดช ขัดโพธิ์ นำยวีรเดช ขัดโพธิ์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 31/2560

เสนอรำคำ 2,000 บำท เสนอรำคำ 2,000 บำท

4 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 800.00                    800.00        ตกลงรำคำ ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 32/2560

เสนอรำคำ 800 บำท เสนอรำคำ 800 บำท

5 จ้ำงเหมำรถยนต์โดยสำร 96,000 96,000 ตกลงรำคำ หจก.วงศ์วำนิจกังวำฬ หจก.วงศ์วำนิจกังวำฬ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 33/2560

เสนอรำคำ 96,000 บำท เสนอรำคำ 96,000 บำท

6 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 400.00 400.00 ตกลงรำคำ ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 34/2560

โครงกำรเทิดทูนฯ เสนอรำคำ 400 บำท เสนอรำคำ 400 บำท

7 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 1,700                      1,700         ตกลงรำคำ ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 35/2560

รับสมัคเด็ก ศพด. เสนอรำคำ 1,700 บำท เสนอรำคำ 1,700 บำท

8 จ้ำงบ้ำรุงรักษำ เล่ือยยนต์ 3,620 3,620 ตกลงรำคำ ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 36/2560

เสนอรำคำ 3,620 บำท เสนอรำคำ 3,620 บำท

9 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 5,625.00                  5,625.00     ตกลงรำคำ นำงเกษร จั่วสันเทียะ นำงเกษร จั่วสันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 37/2560

เสนอรำคำ 5,625 บำท เสนอรำคำ 5,625 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........มกรำคม 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงรักษำ 633.44                    633.44        ตกลงรำคำ บ.ตังปักโครำช จ้ำกัด บ.ตังปักโครำช จ้ำกัด เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่38/2560

กล 7535 นม เสนอรำคำ 633.44 บำท เสนอรำคำ 633.44 บำท

2 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงรักษำ 2,030.86                  2,030.86     ตกลงรำคำ บ.ตังปักโครำช จ้ำกัด บ.ตังปักโครำช จ้ำกัด เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 39/2560

กธ 4475 นม เสนอรำคำ 2,030.86 บำท เสนอรำคำ 2,030.86 บำท

3 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงรักษำ 1,368.53                  1,368.53     ตกลงรำคำ บ.ตังปักโครำช จ้ำกัด บ.ตังปักโครำช จ้ำกัด เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่40/2560

กล 7535 นม เสนอรำคำ 1,368.53 บำท เสนอรำคำ 1,368.53 บำท

4 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 5,375.00                     5,375.00       ตกลงรำคำ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 41/2560

ประชุมสภำสำมัญที่ 1 เสนอรำคำ 5,375 บำท เสนอรำคำ 5,375 บำท

5 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 1,500.00 1,500.00 ตกลงรำคำ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 42/2560

พร้อมน้้ำด่ืมฯ เสนอรำคำ 1,500 บำท เสนอรำคำ 1,500 บำท

6 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม 2,782                      2,782         ตกลงรำคำ ร้ำนก๊อปปี้เวย์ ร้ำนก๊อปปี้เวย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 44/2560

เสนอรำคำ 2,782 บำท เสนอรำคำ 2,782 บำท

7

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........กุมภำพันธ์ 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบ้ำรุงรักษำรถยนต์ 7,530.00                  7,530.00     ตกลงรำคำ นำยมำนิตย์  ปล้องงูเหลือม นำยมำนิตย์  ปล้องงูเหลือม เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่45/2560

กธ4475 นม เสนอรำคำ 7,530 บำท เสนอรำคำ 7,530 บำท

2 จ้ำงท้ำธง อปพร.ต้ำบลตลำด 2,000                      2,000         ตกลงรำคำ ร้ำนบุญช่วย ร้ำนบุญช่วย เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 46/2560

เสนอรำคำ 2,000 บำท เสนอรำคำ 2,000 บำท

3 จ้ำงเหมท้ำป้ำยไวนิล 600.00 600.00 ตกลงรำคำ ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 47/2560

เสนอรำคำ 600 บำท เสนอรำคำ 600 บำท

4 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 3,800.00                     3,800.00       ตกลงรำคำ ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 48/2560

เสนอรำคำ 3,800 บำท เสนอรำคำ 3,800 บำท

5 จ้ำงเหมำจัดท้ำสนำม 5,000.00 5,000.00 ตกลงรำคำ นำยปล่ัง จรัญจอหอ นำยปล่ัง จรัญจอหอ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 49/2560

พร้อมจัดสถำนที่ เสนอรำคำ 5,000 บำท เสนอรำคำ 5,000 บำท

6 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 24,500.00 24,500.00 ตกลงรำคำ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 50/2560

เสนอรำคำ 24,500บำท เสนอรำคำ 24,500บำท

7 จ้ำงเหมำท้ำถังขยะ 8,000                      8,000         ตกลงรำคำ นำยวีระชัย  เลำกลำง นำยวีระชัย  เลำกลำง เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 51/2560

โครงตรำข่ำย เสนอรำคำ 8,000 บำท เสนอรำคำ 8,000 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

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

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........มีนำคม 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 2,000.00                  ตกลงรำคำ ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่52/2560

เสนอรำคำ 2,000 บำท เสนอรำคำ 2,000 บำท

2 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 3,700.00                  ตกลงรำคำ ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 53/2560

เสนอรำคำ 3,700 บำท เสนอรำคำ 3,700 บำท

3 จ้ำงเหมำเช่ำเต็นท,์โต๊ะ 8,600.00 ตกลงรำคำ นำงอักษร  ถินนอก นำงอักษร  ถินนอก เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 54/2560

เก้ำอี้ เสนอรำคำ 8,600 บำท เสนอรำคำ 8,600 บำท

4 จ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที่และ 3,000.00                     ตกลงรำคำ นำยวีรเดช ขัดโพธิ์ นำยวีรเดช ขัดโพธิ์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 55/2560

ผูกผ้ำระบำยบริวเณงำน เสนอรำคำ 3,000 บำท เสนอรำคำ 3,000 บำท

5 จ้ำงเหมำเคร่ืองขยสยเสียง 2,000.00 ตกลงรำคำ น.ส.แถม กระจ่ำงโพธิ์ น.ส.แถม กระจ่ำงโพธิ์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 56/2560

เสนอรำคำ 2,000 บำท เสนอรำคำ 2,000 บำท

6 จ้ำงเหมำจัดดอกไม้ 10,000.00 ตกลงรำคำ นำยวีรเดช  ขัดโพธิ์ นำยวีรเดช  ขัดโพธิ์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 57/2560

เสนอรำคำ 10,000 บำท เสนอรำคำ 10,000 บำท

7 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 8,750                      ตกลงรำคำ นำงเกษร จั่วจันเทียะ นำงเกษร จั่วจันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 58/2560

เสนอรำคำ 8,750 บำท เสนอรำคำ 8,750 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........เมษำยน 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง 600.00                    600.00        ตกลงรำคำ ร้ำนดีไซร์อิงเจ็ค ร้ำนดีไซร์อิงเจ็ค เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่59/2560

เสนอรำคำ 600 บำท เสนอรำคำ 600 บำท

2 จ้ำงซ่อบ้ำรุงรักษำรถยนต์ 1,098.89                  1,098.89     ตกลงรำคำ บ.ตังปักโครำช จ้ำกัด บ.ตังปักโครำช จ้ำกัด เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 60/2560

กธ4475 นม. เสนอรำคำ 1,098.89 บำท เสนอรำคำ 1,098.89 บำท

3 จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรักษำเคร่ือง 3,450.00 3,450.00 ตกลงรำคำ ร้ำนช่ำงหร่ัง ร้ำนช่ำงหร่ัง เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 61/2560

ตัดหญ้ำ เสนอรำคำ 3,450 บำท เสนอรำคำ 3,450 บำท

4 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 1,620.00                     1,620.00       ตกลงรำคำ ร้ำนอติญำ ร้ำนอติญำ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 62/2560

เสนอรำคำ 1,620 บำท เสนอรำคำ 1,620 บำท

5 จ้ำงบ้ำรุงรักษำรถยนต์ 7,850.00 7,850.00 ตกลงรำคำ นำยมำนิตย์ ปล้องงูเหลือม นำยมำนิตย์ ปล้องงูเหลือม เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 63/2560

กล7535 นม เสนอรำคำ 7,850 บำท เสนอรำคำ 7,850 บำท

6 จ้ำงบ้ำรุงรักษำเคร่ืองกรองน้้ำ 11,200.00 11,200.00 ตกลงรำคำ หจก.แสงเรืองคอเปอร์เรชั่น หจก.แสงเรืองคอเปอร์เรชั่น เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 64/2560

ศพด. เสนอรำคำ 11,200 บำท เสนอรำคำ 11,200 บำท

7 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรและ 1,050                      1,050         ตกลงรำคำ ร้ำนก๊อปปี้เวย์ ร้ำนก๊อปปี้เวย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 65/2560

เข้ำเล่ม กศ เสนอรำคำ 1,050 บำท เสนอรำคำ 1,050 บำท

8 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรและ 342.00                    342.00        ตกลงรำคำ ร้ำนก๊อปปี้เวย์ ร้ำนก๊อปปี้เวย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 66/2560

เข้ำเล่ม สป เสนอรำคำ 342 บำท เสนอรำคำ 342 บำท

9 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 4,300.00                  4,300.00     ตกลงรำคำ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 67/2560

เสนอรำคำ 4,300 บำท เสนอรำคำ 4,300 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน........พฤษภำคม 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

จ้ำงเหมำท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 400.00                    400.00        ตกลงรำคำ ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 68/2560

เสนอรำคำ 400 บำท เสนอรำคำ 400 บำท

จ้ำงบริกำรย้ำยแอร์พร้อมติดต้ัง 3,500.00                  3,500.00     ตกลงรำคำ หจก.ศุภณัฐ์แอร์เซอร์วิส หจก.ศุภณัฐ์แอร์เซอร์วิส เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 69/2560

เคร่ืองปรับอำกำศ เสนอรำคำ 3,500 บำท เสนอรำคำ 3,500 บำท

จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 5,875.00 5,875.00 ตกลงรำคำ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 70/2560

เสนอรำคำ 5,875 บำท เสนอรำคำ 5,875 บำท

จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 3,000.00                     3,000.00       ตกลงรำคำ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 71/2560

เสนอรำคำ 3,000 บำท เสนอรำคำ 3,000 บำท

จ้ำงเหมำรถยนต์โดยสำร 26,000.00 26,000.00 ตกลงรำคำ นำยประวิทย์ ทรสูงเนิน นำยประวิทย์ ทรสูงเนิน เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 72/2560

เสนอรำคำ 26,000 บำท เสนอรำคำ 26,000 บำท

จ้ำงเหมำซ่อมรถจักรยำน 1,515.00 1,515.00 ตกลงรำคำ นำยบุญช่วย ชูจอหอ นำยบุญช่วย ชูจอหอ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 73/2560

ยนต์  สธ 1กข8611 นม เสนอรำคำ 1,515 บำท เสนอรำคำ 1,515 บำท

จ้ำงเหมำท้ำป้ำยวินิล 3,400                      3,400         ตกลงรำคำ ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 74/2560

ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำฯ เสนอรำคำ 3,400 บำท เสนอรำคำ 3,400 บำท

จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรและ 9,503.00                  9,503.00     ตกลงรำคำ ร้ำนก๊อปปี้เวย์ ร้ำนก๊อปปี้เวย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 75/2560

เข้ำเล่ม เสนอรำคำ 9,503 บำท เสนอรำคำ 9,503 บำท

จ้ำงเหมำท้ำป้ำยโครงกำร 3,400.00                  3,400.00     ตกลงรำคำ ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 76/2560

จัดงำนวันเข้ำพรรษำ เสนอรำคำ 3.400 บำท เสนอรำคำ 3.400 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.........มิถุนำยน 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยกิจกรรมเพำะ 600.00                    600.00        ตกลงรำคำ ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค ร้ำนหัวทะเลอิงเจ็ค เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 77/2560

พันธ์กล้ำดำวเรือง เสนอรำคำ 600 บำท เสนอรำคำ 600 บำท

2 จ้ำงบ้ำรุงรักษำเคร่ืองปรับ 2,500.00                  2,500.00     ตกลงรำคำ หจก.ศุภณัฎฐ์แอร์เซอร์วิส หจก.ศุภณัฎฐ์แอร์เซอร์วิส เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 78/2560

อำกำศ ศพด. เสนอรำคำ 2,500 บำท เสนอรำคำ 2,500 บำท

3 จ้ำงเหมำท้ำซุ้มเฉลิมพระ 89,000.00 89,000.00 ตกลงรำคำ ร้ำนทิพย์อักษร ร้ำนทิพย์อักษร เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 79/2560

เกียรติฯ เสนอรำคำ 89,000 บำท เสนอรำคำ 89,000 บำท

4 จ้ำงบ้ำรุงรักษำเคร่ืองปรับ 2,610.00                     2,610.00       ตกลงรำคำ นำงเดือน  ชวนโพธิ์ นำงเดือน  ชวนโพธิ์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 80/2560

อำหำศ เสนอรำคำ 2,610 บำท เสนอรำคำ 2,610 บำท

5 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล 5,100.00 5,100.00 ตกลงรำคำ ร้ำนทิพย์อักษร ร้ำนทิพย์อักษร เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 81/2560

เสนอรำคำ 5,100 บำท เสนอรำคำ 5,100 บำท

6 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร กค 3,115.00 3,115.00 ตกลงรำคำ ร้ำนอติญำ ร้ำนอติญำ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 82/2560

เสนอรำคำ 3,115 บำท เสนอรำคำ 3,115 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

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

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน........กรกฎำคม 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้ำงบ้ำรุงรักษำรถยนต์ 5,188.43                  5,188.43     ตกลงรำคำ บ.ตังปักโครรำช จ้ำกัด บ.ตังปักโครรำช จ้ำกัด เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 83/2560

กธ 4475 นม เสนอรำคำ 5,188.43 บำท เสนอรำคำ 5,188.43 บำท

2 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 5,375.00                  5,375.00     ตกลงรำคำ นำงเกษร จั่วสันเทียะ นำงเกษร จั่วสันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 84/2560

และเคร่ืองด่ืม เสนอรำคำ 5,375 บำท เสนอรำคำ 5,375 บำท

3 จ้ำงเช่ำพื้นที่บริกำรอินเตอร์ 7,000.00 7,000.00 ตกลงรำคำ บ.ไทม์มีเดียเว็บดีไซน์ จ้ำกัด บ.ไทม์มีเดียเว็บดีไซน์ จ้ำกัด เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 85/2560

เน็ต เสนอรำคำ 7,000 บำท เสนอรำคำ 7,000 บำท

4 จ้ำงบ้ำรุงรักษำรถยนต์ 8,521.48                     8,521.48       ตกลงรำคำ บ.ตังปักโครรำช จ้ำกัด บ.ตังปักโครรำช จ้ำกัด เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 86/2560

87-6385 นม เสนอรำคำ 8,521.48 บำท เสนอรำคำ 8,521.48 บำท

5 จ้ำงเหมำรถยนต์โดยสำร 78,000.00 78,000.00 ตกลงรำคำ นำยเสมอ ติรพงษ์พัฒน์ นำยเสมอ ติรพงษ์พัฒน์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 87/2560

ไป รร.ดอกล้ำดวน เสนอรำคำ 78,000 บำท เสนอรำคำ 78,000 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน........สิงหำคม 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อม 9,600.00                  9,600.00     ตกลงรำคำ ร้ำนก๊อปปี้เวย์ ร้ำนก๊อปปี้เวย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 88/2560

เข้ำเล่มฯ เสนอรำคำ 9,600 บำท เสนอรำคำ 9,600 บำท

2 จ้ำงบ้ำรุงรักษำรถยนต์ 7,677.25                  7,677.25     ตกลงรำคำ บ.ตังปักโครรำช จ้ำกัด บ.ตังปักโครรำช จ้ำกัด เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 89/2560

กล 7535 นม เสนอรำคำ 7,677.25 บำท เสนอรำคำ 7,677.25 บำท

3 จ้ำงบ้ำรุงรักษำเคร่ืองปรับ 4,300.00 4,300.00 ตกลงรำคำ หจก.ศุภณัฎฐ์แอร์เซอรวิส หจก.ศุภณัฎฐ์แอร์เซอรวิส เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 90/2560

อำกำศ เสนอรำคำ 4,300 บำท เสนอรำคำ 4,300 บำท

4 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อม 3,480.00                     3,480.00       ตกลงรำคำ ร้ำนก๊อปปี้เวย์ ร้ำนก๊อปปี้เวย์ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 91/2560

เข้ำเล่มเทศบัญญ้ติ เสนอรำคำ 3,480 บำท เสนอรำคำ 3,480 บำท

5 จ้ำงประกอบอำหำรและ 2,150.00 2,150.00 ตกลงรำคำ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ นำงเกษร  จั่วสันเทียะ เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 92/2560

เคร่ืองด่ืม เสนอรำคำ 2,150 บำท เสนอรำคำ 2,150 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

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

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน........กันยำยน 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 994,900.00               1,00,000 สอบรำคำ บ.บุญชุม จ้ำกัด บ.บุญชุม จ้ำกัด เอกสำรหลักฐำนถูกต้อง สัญญำซ้ือเลขที่2/2560

เสียงไร้สำยฯ เสนอรำคำ 994,900 บำท เสนอรำคำ 994,900 บำท

บ.ไทยอินดัสทรี จ้ำกัด

เสนอรำคำ 997,500 บำท

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

        (นำงสำวกัลญำ จ้ำปำโพธิ)์            (นำงพชัรี  สงสันเทยีะ)

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน.......กุมภำพันธ์ 2560...........................

เทศบำลต ำบลตลำด  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ

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


