
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

**************************

ดว้ยเทศบาลตำบลโนนสงู ดำเนนิงานการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการ 
ดำเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ (เก!6รโ!!V 3กป 7โลกรเวลโ6ก(IV /\ร565รกา6ก! ะ ทไ̂ ) ตามนโยบาย 
รัฐบาล เร่ือง การสง่เสริมการบริหารราซการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการฟอ้งกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤตมิชิอบในภาครัฐ ซ่ึงกองคลัง เทศบาลตำบลโนนสงู ไดจ้ดัทำสรปุผลการจดัซือ้จดัจา้ง
ประจำเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

เพือ่การประซาสมัพนัธผ์ลการจดัซือ้จดัจา้งและสร้างความโปร่งใสในการดำเนนิงานของ 
หนว่ยงานภาครฐั เทศบาลตำบลโนนสงู จงึประกาศ เร่ือง รายงานผลการจดัซือ้จดัจา้ง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่นบทา้ยประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ^  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕^๑'

(ลงข่ือ) 9 ^1
(นายประสงค์ โพธ้ีมีศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดึอบ ตุลาคม ๒๕๖๐
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ สฃร.๑

ลำดับท่ี งาบจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วธึซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย 
สังเขป

๑ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟ้ลท์ติก 
คอนกรืต ต้ังแต่บริเวณส่ีแยกโรงเหลัา 
(ขุมขบดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์)

เอ,๕๗๗,0๐0.0๐ ประมูลด้วย 
ระบบซิเล็ก 
ทรอนิกส์

หจก.มะค่าพัฒนาการ 
๒,๕๖๗,๐๐๐ บาท 
หจก.ศรขัยวัฒนาก่อสร้างขัยภุมิ 
๒,๕๗๒,๐๐๐ บาท 
หจก.เขตรุ่งเริอง เค. อาร้ 
๒.๕๗๒,๐๐๐ บาท 
หจก.กฤดิมาก่อสร้าง 
๒,๕๗๒,๐๐๐ บาท

หจก.มะค่าพัฒนาการ 
๒,๕๖๗,๐๐๐ บาท

เสนอราคาต่ําสุด



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตาบลโนนสูง

แบบ สฃร.๑

ลำดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธึซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลือกโดย 
สังเขป

๑

1

ซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนนมจืด ■ ชนิด 
พลาสเจอรัเ,รส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี ลำหรับ 
แจกเด็กนักเรียนก่อนประถมศึกษา และเด็ก 
ระดับประถมศึกษา ปีท่ี ๑-๖ ให้กับโรงเรียน 
เทศบาล ๑1๒และ ๓ จำนวน ๓๕1๙๒๙ ถุง 
และอาหารเสรีม (นม) โรงเรียน ให้เด็กศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง 
จำนวน ๕1๑๒๔ ถุง รวมจัดซ้ือท้ังหมด 
๔๑1๐๕๓ ถุง  ๆ ละ ๖.๕๘ บาท

๒๗๐1๑๒๘.๗๔

เ\

วธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จำกัด 
๒๗๐1®๒๘.๗๔ บาท

สหกรณ์โคนมวังบ้ําเย็น จำกัด 
๒๗๐11®๒๘.๗๔ บาท

ลำหรับเด็กนักเรียน



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๔๖๑
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง

แบบ สขร.๑

ลำดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธึซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย 
สังเขป

๑ ซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเด็กระดับก่อน ๑๕๘,๙๐๐.๔๒ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จำกัด สหกรณ์โคนมวังบ้ําเย็น จำกัด สำหรับเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑๕๘,๙๐๐.๔๒ บาท ๑๕๘,๙๐๐.๔๒ บาท
๑-๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ช่วงเปิด
ภาคเรียน ภาคเรียนท่ี ๒/ ๒๕๖๐

๒ ซ้ืออาหารเสรีม(นม) ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก ๓๒,๖๑๐.๔๘ วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น จำกัด สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็บ จำกัด สำหรับเด็กศูนย์
เล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ๓๒,๖๑๐.๔๘ บาท ๓๒,๖๑๐.๔๘ บาท พัฒนาเด็กเล็ก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

-



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒4าอ๑
งาบพัสดุและทรัพย์สิบ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง

ลำดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ไดัรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย 
สังเขป

๑ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน 
ตะโกงอ ถึงทางข้ามรถไฟ (ชุมซบบัว ๑)

๒.๖๗๙1๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(อ-เวเชปเก?)

๑.ห้างหุ้นส่วนจำกัดโครา*ชพัฒนะ 
๑,๘๐๐,๐0๐ บาท 
๒,ห้างหุ้นส่วนจำกัดมะค่าพัฒนาการ 
๑1๘๕๕1๐๐๐ บาท 
๓.ห้างหุ้นส่วนจำกัดโคราขซีเอ็น 
คอนสตรัฅข่ัน ๒1๒๗๐,๐๐๐ บาท 
๕.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรเจริญ 
ทรัพย์ ๑1๕๘๐,๐๐๐ บาท 
๕.บริบัท ทีดับบลิว คอนกรีต จำกัด 
๑1๗๕๐,๐๐๐ บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนกรเจริญทรัพย์ 
๑1๕๘๐,๐๐๐ บาท

เสนอราคาต่ําสุด



แบบ สขร.®

สรุปผลการดำเนินการจัดซอจัดจ้างในรอบเดือน มนาคม ๒(*๖๑
งานพัศสุและทรัพย์สิบ กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง

ลำดับที งานจัดซอจัดจ้าง วงเงนงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วํธึซอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้โดัรับการดัดเลํอกและราคา เหตุผลทีกัดเลอกโดย 
สังเขป

๑ ซ๋ึอเครื่องถ่ายเอกสาร ๒(*๐,๐00 เฉพาะเจาะจง บร้ษ้ท วึรพลโอเอ จำกัด 
๑๖(*,๐๐๐ บาท 
ร้านออฟฟิสเซ็นเดอร์ 
๑๓!๔1๓๐๐ บาท 
หจ.เมองย่า เซพด้ี 
๑๘๐,๐๐๐ บาท

บรับัท วึรพลโอเอ จำกัด 
๑๖๔,๐๐๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด

๒ ซอเครื่องพํมพ์คอมฟ้วเดอร' ®๔,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพวเดอร'
๑๓,๘๐๐ บาท 
บรัษํท ฉวเจอร้โอเอเซ็นเดอร์ 

(1996) จำกัด 
๑๔.(*๐๐ บาท 
ทจก.พ.ภรรณภัทร 
๑(*,๐๐๐ บาท

หจก.โคราชคอมพวเดอร์
๑๓,๘๐๐ บาท

เสนอราคาตํ่าสุด



แบบ สซ!.®

สรุปผลการตำเบบการจัดซื้อจัดจ้างใบรอบเตือน มํบาดม ๒ *๖©
งาบพสคและทรัพย์สิบ กองคลัง เทศบาลตำบลโบบสูง

ลำดับที่ งาบจัดซื้อจัดจ้าง วงเงบงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วธซื้ล/จ้าง ผู้เสบอราคาและราคาที่เสบอ ผู้ได้รับการคัดเลอกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลอกโดย 
สังเขป

๓ ซ้ือเครื่องสแกบเบอร์ ๑๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพวเดอร์ 
๑๙,๐๐๐ บาท 
หจก.พ.พรรณภัทร 
๒๕,๙๐๐ บาท 

บริษัท ฟิวเจอร์โอเอเซ้ืบเดอร์ 
(1996) จำกัด 

๒๒,๙๐๐ บาท

หจก.โคราชคอมพํวเดอร์
๑๙,๐๐๐ บาท

เสบอราคาตาสุด

๔ ซื้อเครื่องพมพ์คอมฟ้วเตอร์ ๒๕.0,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมฟ้วเดอร์ 
๑๓,๘๐๐ บาท 
บริษัท ฟิวเจอร์โอเอเชบเดอร์ 

(1996) จำกัด 
๑ ® : ,๕๐๐ บาท 
หจก.พ.ภรรณภัทร 
๑๕,๐๐๐ บาท

หจก.โคราชคอมพวเดอร์
๑๓,๘๐๐ บาท

เสบอราคาตาสุด



แบบ สขร. ๑
ศๅเปผลการดำเน ินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

งานพสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง

ลำดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วํธซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทคัดเลือกโดย 
สังเขป

๕ ซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๒๕.๐1๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 
๑๓1๘๐๐ บาท 
บรัษัท พิวเจอร์โอเอเช็นเตอร์ 

(1996) จำกัด 
๑๑,๕๐0 บาท 
หจก.พ.ภรรณภัทร 
๑๕,๐๐0 บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร์
๑๓,๘๐๐ บาท

เสนอราคาตาสุด

๖

.

ซ้ือเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๓,๓00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์
01,8100 บาท
บร์ษัท พิวเจอร์โอเอเข็นเตอร์

(1996) จำกัด 
๓,01๙๐ บาท 
หจก.พ.ภรรณภัทร 
๓,01๕๐ บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 
๓1๓๐๐ บาท

เสนอราคาดำสุด



แบบ สฃร.®)
สรุปผลการดำเบนการจัดซื้อจัดจ้างใบรอบเดือน มํบาคม ๒๕',อ®

งานพัสคุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงนงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วธซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสบอ ผู้ได้รับการคัดเลึอกและราคา เหตุผลทคัดเลอกโดย 
ลังเฃบ

๗ ซ้ืออาหารเสรม(นม) โรงเรียนเด็กระดับก่อน 
ประถมสืกษาและเด็กระดับประถมศกษา 
ปีที่ ๑-๖ จงบประมาณ ๒({าว®) ข่วงปิด 
ภาคเรัยน ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๐ 
จำบวน ๒๖,๕๐๕ บาท

๒๐๖,๒๖๙.๑๐ เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคบมวังบ้ําเย็บ จำกัด 
๒๐๗,๒๖๙.๑๐ บาท

สหกรณ์โคบมวังบำเย็บ จำกัด 
๒๐๗,๒๖๙.๑๐ บาท

ลำหรับแจกเด็ก 
นักเรียน !



แนบ สขร.I *
สรูปผแค!,*คำเฟ้นการจัด*อฉัต^!งในรอบเสือน เนนายน 25ล์1

งานพัสตุแ*ะฑรัพยลัน กองคลัง เทศบาลคำบลในนฐง

ลำคับที่ งานจัดซึ๋อจัดจัาง วงเงนงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซึ้อ/จัาง ผู้เสนอราคาและรากาที่เสนอ ผ ู้1คัวับการคัดเลอกและราคา เหตุผลท่ีกัดเสือกโดย 
สังเขป

1 ซออาหารเสรม (นม) ในัเด็กภูนขํพัฒนา 
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลคำบลโนนถู[ง 
ปีงบประมาณ 2561

23,214.34 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังป้าเย็น จำกัด 
23214.34 บาท

สหกรณ์โคนมวังป้าเย็น จำกัด
23,214.34

ส์าหรับเด็กนักเรขน

2 ซึ้อค}กัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 1 6 ,0 0 0 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 
15,500บาท
บรัษํท พิวเจอร‘ไอเอเซ็นเตอ1 ( 1996) 
จำกัด 16.000บาท 
หจก.ห.พรรณภทร 
15,900บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร์
15,500นาท

เสนอราคาตาส*



แบบ สขร.1
ง[■ เปผซกไรดํใเนินกใใจัด‘ชื้ธจัด^ไงในร0บเคืธน พฤษภใคน 2561 

งานพลโดุและทรัพย์สิน กธงคลง เทคบาลคํไบลโนนฐง

ลำดับท่ี งานจํคชื้อจํ’ดจำง วงเงินงบใ)ระมาณ 
(ราคากลาง)

วิจีชื้อ/จำง ส์เสนกราคาและรากรที่เสนอ ผูไดัรับการดัดเสือกและราคา เหตุผลท่ีดัดเสือกโดย 
สังเขป

1 ชื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเด็กระดับ 
ก่อนประถมศกษา และเดกระดับประถม 
สืกษาปีท่ี 1-6ปีงบประมาณ 2561 ช่วงเปิด 
ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 
18,848ลุง

124.019.84 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ไคนมวังป้าเข็น จำกัด 
124,019.84 บาท

สหกรณ์โคนมวังป้าเข็น จำกัด 
124019.84 นาท

สำหรับเด็กนักเรียน

2 ชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 
(ดังขยะชนิดพลาสติกโพลีเอฑีลีน บรรจุ 
200 ลิตร จำนวน 200 ใบ

190.000 เฉพาะเจาะจง รัาน ช.ลุดมโชก 
130.000บาท
บริษัท นาช่ไโฟ่ร์โปรดัคสํ แอนดั 
เซพตี้ จํ เกัด 
150,000บาท
หจก.ว^ลยท์รัพย์ไคร ไชชน 
190,000บาท

รัาน ช.ลุดมโชค 
130,000บาท

เสนอราคาตาคุด

3 งางเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ 
^ลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561

541,200 ดัดเสือก นใยเทพฤทธ แชจอหอ
541,200บาท

นายเทพฤทธ แชจอหอ
541,200

มีคุณสมปติที่ไดัรับ 
การดัดเสือก



สรูปผอการดำเนินการดัดซื๋ธจัดเทงในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
ง เนพัสดุแอะทรัพย์สิน กองคอัง เทคบา9ดำบอโนนฐง

ลำดับที่ งานจัคซี้อจัดจัาง วงเงินงใเใ]ระมาณ 
(ราคากลาง)

วิข๊ซอ/จัาง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดัรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย 
สังเขป

4 จัางเหมาทำความสะอาดโครงการโนนถูง 
เมืองสะอาด ชุมชนน่าอยู่ ประจำรี] 2561

626.400.00 คัดเลือก นางสำรวย เชาวันกลาง 
626.400 นาท

นางสำรวย เชาวันกลาง 
626.400 บาท

มีคุณสมบดที่ไดั 
รับการคัดเลือก



แบบ สขร.1
สรูปผลการคำเน ินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิลุนายน 2561

งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลดาบลโนนสูง

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราค เที่เสนอ ผู้ไดัรับการคัดเสือกและราคา เหตุผลท่ีกัคเลือกโดข 
สังเขป

1

1

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเริยนเดีกระดัน 
ก่อนประถมศึกษา และเดกระดับประถม 
ศึกษาปีที่ 1-6 ปีงบประมาณ 2561 ช่วงเปิด 
ภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 
39,848 ลุง

262,199.84 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังนํ้าเขน จำกัด 
262.199.84บาท

สหกรณ์โคนมวังนํ้าเข็น จำกัด 
262.199.84 บาท

ลำหรับเด็กนักเรียน

2 ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้เด็กถูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง 
ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6,557 ลุง

43,145 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังนํ้าเข็น จำกัด 
43,145 บาท

สหกรณ์โคนมวังนํ้าเข็น จำกัด 
43.145 บาท

ลำหรับเด็กนักเรียน

*

-



*

สรูปผอการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
งานพัสดุแอะทรัพย์สิ^ กองคอัง เทศบาอดำบอโนนฐง

แบบ สขร.1 * ^

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้!ดัรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย 
สังเขป

1 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 89,300 เฉพาะเจาะ ชง หจก.ขวัญชัยอิเล็กทริค แอนด์ ไลท์ต้ิง 
88,300 บาท
หจก.ใดัฟ้าชิตี้ 89,000 บาท 
หจก.สมชัยอิเล็กทรอนิกส์โคราช 
90,400 บาท

หจก.ขวัญชัขอิเล็กทริค แอนด์ 
ไลท์ตง 88,300 บาท

เสนอราคาตาลุ[ด



ส}ปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดเทงในรอบเดือน สิงหาคม 2561
งานพัสลุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบล่โนนฐง

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จัาง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ใดัรับการดัดเสือกและราคา เหตุผลท่ีกัดเลือกโดย 
สังเขป

1 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 27 ,๓ อ เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟธีเส เซ็นเตอร์ กเป 
เสนอราคา27,000บาท 
บริษัท วีรพล โอ เอ จำกัด 
เสนอรากา 29,000 
บริษัท ริโกั(ประเทศไทย) จำกัด 
เสนอราคา45,000 บาท

หจก.ออฟธีเส เซ็นเตอร์ กเป 
27,000 บาท

เสนอราคาตาธุ[ค



ส}ปผอการดำเนินการจัดซื้อจัดจัางในรธบเดือน กันยายน 2561
งานพัสตุและทรัพย์สิน กองคกัง เทศบาลตำบลโนนฐง

แบบ สขร .1

สำดับที่ งานจัด'ซอจัดจำง วงเงนงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จำง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ใดัรับการดัดเสือกและราคา เหตุผลท่ีกัดเสือกโดย 
สังเขป

1 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดจอไม่น้อยกว่า 
19 น้ว จำนวน 6 เกรอง

16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์
12.900 บาท
บรืษัทกิตติภณชัพพลายแอนดั 
เซอร์วิส จำกัด ๑๕,๕๐๐ บาท 
บรืษํท 0โ66ถ ฬ 0ฬ ๒ &ถช IX
14.900 บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 
12,900บาท

เสนอราคาตั้าชุค

2 เครื่องพิมพ์ฬฟ'11*ณ!๗0๐ ชนิดเลเซอร์ หรือ 
ชนิด 1,2๐ สิ จำนวน ๑ เครื่อง

17,000.00 เฉพาะเจาะจง 1 .หจก.โคราชคอมพิวเตอร์
15,700 บาท
2. บรืษัท เมองย่า ออฟพิต โพรดักสั 
จำกัด 16,500 บาท
3. บรืษฑ ยูนิตี้ ไอที ชสเต็ม จำกัด 
(สาขาที่ ๐๐๐๗๓) 17,388 บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ 
15,700 บาท

เสนอราคาตาชุด

3 จำงเหมาจทำปีายกำหนดพ์นที่ผ่อนผันการ 
จำหน่ายสินดัาพร์อมติดตั้งเผยแพร่สาระ 
สำคัญของสัญญา

9,957.00 เฉพาะเจาะจง รัานโนนถู[งองค์เจ็ท 9,900 บาท รัานโนนชุงกิงค‘เจ็ท 9,900 บาท เสนอราคาดาชุด



สรูปผอการดำเนินกใรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561
งานพัสดุแอะทรัพย์สิน กองคลัง เทดบาลตำบอโนนฐ[ง

สำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้โดัรับการคัดเสือกและราคา เหตุผลท่ีคดเลือกโคย 
สังเขป

4 จ้างเหมาปรับปรูงซ่อมแซมอาคารเรยนหรือ 
อาคารประกอบ โรงเรยนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์บำรูง)

174,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิภาพันธ์การโยธา 
174๓0 บาท

หจก.วิภาพันธ์การโยธา 
174,0๓ บาท

เสนอราคาตาม 
เกณฑ์ราคา 
มีคุฌสมบดีและ 
เอกสารครบคัวน

5 จ้างเหมาปรับปรูงถูมิทัศน์และส์งแวคคัอม 
โรงเรือนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)

400,0๓.00 เฉพาะเจาะจง หจ.วิภาพันธ์การโยธา 
397,000 บาท

หจก.วิภาพันธ์การโยธา 
397,๓0.00

เสนอราคาตาม 
เกณฑ์ราคา 
มีคุณสมบดีและ 
เอกสารครบคัวน

6 จ้างเหมาก่อสจ้างรัว โรงเรยนเทศบาล 1 
(รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

500,000.๓ เฉพาะเจาะจง หจก.วิภาพันธ์การโยธา 
495,0000 บาท

หจก.วิภาพันธ์การโยธา 
495,0๓ บาท

เสนอราคาตาม 
เกณฑ์ราคา 
มีคุณสมบดีและ 
เอกสารครบคัวน

7 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรยน (ราชาวดี 
และอาคาร 3) โรงเรืยนเทศบาล 2 
(รัฐราษฎร์ปารูง)

2๓ ,000.๓ เฉพาะเจาะจง หจก.วิภาพันธ์การโยธา 
199,500 บาท

หจก.วิภาพันธ์การโยธา 
199,5๓ บาท

เสนอราคาตาม 
เกณฑ์ราคา 
มีคุณสมบดีและ 
เอกสารครบคัวน



สฐปผอการคำเนนการจัดซื้อจัดจัางในรอบเดือนกันยายน 2561
งานพัสคุแอะทรัพย์สิน กองคอัง เทศบาอคำบอโนนฐง

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจัาง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จัาง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้!ดัรับการคัดเลอกและราคา เหตุผลท่ีดัดเลอกโคย 
สังเขป

8 จัางเหมาปรับป}งซ่อมแซมอาคารเรียนหรีอ 
อาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 3 
(รัฐราษฎร์พัฒนา)

200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิภาพันธ์การโยจา 
198,000 บาท

หจก.วิภาพันธ์การโยธา 
198,000 บาท

เสนอราคาไม่เกิน 
ราคากลางกำหนด 
เป็นผู้มีคุณสมป้ติ 
และมีเอกสารครบ 
คัวนตรงตามที่ 
กำหนด

9 จัางเหมาทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล ะ 
รัฐราษฎร์บ่า}ง)

200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิภาพันธ์การโยธา 
198,000 บาท

หจก.วิภาพันธ์การโยธา 
198,000 บาท

เสนอราคาตาม 
เกณฑ์ราคา 
มีคุณสมบํตแถะ 
เอกสารครบคัวน

10 จัางเหมาก่อสรัางแท่นพระทุทธฐป 
โรงเรียนเทศบาล2 (รัฐราษฎร์ป้า}ง)

200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิภาพันธ์การโยธา
199,000 บาท

หจก.วิภาพันธ์การโยธา 
199,000บาท

เสนอราคาตาม 
เกณฑราคา เป ็นผู้ 
ม ีคุณสมบตและม  ี
เอกสารครบคัวน 
เตรงตามที่กำหนด



สรูปผอการคำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอนกันยายน 2561
งานพัฮดุแถะฑรัพยอ'น กองคลัง เทคบากดำบอโนน3 ง

สำดับที่ งานจัดซื้อจัดข้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/ข้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ใดัร ับการคัดเถือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเถือกโดย 
สังเขป

11 ข้างเหมาปรับปรูงต่อเติมโรงอาหาร 
โรงเรยนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจ.วิภาพันธ์การโยธา 
198,000 บาท

หจก.วิภาพันธ์การโยธา 
198,000 บาท

เสนอราคาไม่เกิน 
จากราคากลาง 
เป็นผู้ม ีคุณสมปติ 
และมีเอกสารครบ 
คัวนตรงตามที่ 
กำหนด

12 ข้างเหมาปรับปรูงเสาธง โรงเรยนเทศบาล 3 
(รัฐราษฎ์พัฒนา)

495,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิภาพันธ์การโยธา
492.0000 บาท
หจก.ธนพลอีควิปเมํนห์
485.000 บาท
หจก.ปินคุดาก่อศรัาง
494.000 บา ท

หจก.ธนพลอีควิปเม้นห์ 
485,000 บาท

เสนอราคาตาม 
เกณฑ์ราคา 
เป็นผูมคุณสมปติ 
และมีเอกสาร 
ครบคัวนตรง 
ตามที่กำหนด


