
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  ประจาํปงบประมาณ  2564 
เทศบาลตาํบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

 

ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (สาํนักปลดั) 100,000.-บาท 100,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สุรชัยดิ์พาณิชย 
100,000.-บาท 

หจก.สุรชัยดิ์พาณิชย 
100,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 01/2564
ลว. 1 ต.ค. 63 

2 จัดซื้อน้ําดื่ม  24,000.-บาท 24,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นิยมน้าํดื่ม 
24,000.-บาท 

นิยมน้าํดื่ม 
24,000.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่02/2564
ลว. 1 ต.ค. 63 

3 จางเหมาปฏิบตัิงานดานประจํากอง
ชาง ทาํหนาทีผู่ชวยเจาพนักงาน
ธุรการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2563– 30 กันยายน 2564 

 90,000.-บาท 50,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายภรัณู  อรุณพงษ 
90,000.-บาท 

นายภรัณู  อรุณพงษ 
90,000.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 01/2564 
ลว. 1 ต.ค. 63 

4 จางเหมาปฏิบตัิงานดานประจํากอง
ชาง ทาํหนาที่ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2563– 30 กันยายน 2564 

90,000.-บาท 90,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวสันต   ประทปีทอง 
90,000.-บาท 

นายวสันต   ประทปีทอง 
90,000.-บาท 

เพราะเปนผูมีอาชีพ
รับจางดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 02/2564 
ลว. 1 ต.ค. 63 

5 จางเหมาปฏิบตัิงานดานประจํากอง
ศึกษา ทําหนาทีผู่ชวยเจาพนักงาน
ธุรการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2563– 30 กันยายน 2564 

90,000.-บาท 90,000.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ปยะพร  หนสู ี
90,000.-บาท 

น.ส.ปยะพร  หนสู ี
90,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 03/2564 
ลว. 1 ต.ค. 63 

6 จางเหมาปฏิบตัิงานดานประจํากอง
ชาง ทาํหนาทีผู่ชวยนายชางโยธา 
ตั้งแตวันที่ 1 ตลุาคม 2563– 30 
กันยายน 2564 

90,000.-บาท 90,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวรวฒุิ  ชนิวงษา 
90,000.-บาท 

นายวรวฒุิ  ชนิวงษา 
90,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 04/2564 
ลว. 1 ต.ค. 63 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

7 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (กองชาง)  50,000.-บาท 50,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สุรชัยดิ์พาณิชย 
50,000.-บาท 

หจก.สุรชัยดิ์พาณิชย 
50,000.-บาท 

เพราะเปนผูมีอาชีพ
รับจางดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่03/2564 
ลว. 5 ต.ค. 61 

8 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (กองคลัง) 5,000.-บาท 5,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สุรชัยดิ์พาณิชย 
5,000.-บาท 

หจก.สุรชัยดิ์พาณิชย 
5,000.-บาท 

เพราะเปนผูมีอาชีพ
รับจางดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 04/2564 
ลว. 5 ต.ค. 63 

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 4,960.-บาท 9,730.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
9,730.-บาท 

รานดีอุบล 
9,730.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 05/2564 
ลว. 15 ต.ค. 63 

10 คาวัสดุคอมพิวเตอร  
(ศึกษา) 

6,610.-บาท 6,610.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน คอมพลัส 
6,610.-บาท 

ราน คอมพลัส 
6,610.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 06/2564 
ลว. 15 ต.ค. 63 

11 คาวัสดุคอมพิวเตอร  
(สํานักปลัด) 

7,200.-บาท 7,200.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน คอมพลัส 
7,200.-บาท 

ราน คอมพลัส 
7,200.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 07/2564 
ลว. 15 ต.ค. 63 

12 คาวัสดุคอมพิวเตอร  
(กองชาง) 

6,200.-บาท 6,200.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน คอมพลัส 
6,200.-บาท 

ราน คอมพลัส 
6,200.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่8/2564 ลว. 

15 ต.ค. 63 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซือ้หรือจาง 

13 คาวัสดุโครงการปองกัน 
(สํานักปลัด) 

7,520.-บาท 7,520.-บาท เฉพาะเจาะจง มาลัยพรอิเล็ก 
  7,520.-บาท 

มาลัยพรอิเล็ก 
  7,520.-บาท 

เพราะเปนผูมีอาชีพ
รับจางดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 9/2564 
ลว. 15 ต.ค. 63 

14 จางยานพาหนะโครงการปองกัน 15,000.-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง อริน  พิศรูป 
15,000.-บาท 

อริน  พิศรูป 
15,000.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 6/2564 
ลว. 20 ต.ค. 63 

15 จางประกอบอาหาร 17,000.-บาท 35,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ศศิพันธ 
35,000.-บาท 

ศศิพันธ 
35,000.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 7/2564 
ลว. 20 ต.ค. 63 

16 จางจัดหาอาหารวาง 10,500.-บาท 10,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ปายวน 
10,500.-บาท 

ปายวน 
10,500.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 8/2564 ลว. 

20 ต.ค. 63 
17 จางซอมรถ 4 ประต ู 1,350.-บาท 1,350.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮ .ชางยนต 

1,350.-บาท 
ฮ .ชางยนต 

1,350.-บาท 
เพราะเปนผู 

มีอาชีพรับจาง
ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 9/2564 ลว. 

26 ต.ค. 63 
18 จางซอมรถขยะ 13,580.-บาท 13,580.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮ .ชางยนต 

13,580.-บาท 
ฮ .ชางยนต 

13,580.-บาท 
เพราะเปนผู 

มีอาชีพรับจาง
ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 10/2564 
ลว. 26 ต.ค. 63 

19 จางซอมรถน้ํา 1,300.-บาท 1,300.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮ .ชางยนต 
1,300.-บาท 

ฮ .ชางยนต 
1,300.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 11/2564 
ลว. 26 ต.ค. 63 

20 จางตกแตงซุม 13,000.-บาท 13,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ไพทูร  จะออน 
13,000.-บาท 

 

ไพทูร  จะออน 
13,000.-บาท 

 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 12/2564 
ลว. 27 ต.ค. 63 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

21 จางเหมาเคร่ืองเสียง 12,000.-บาท 12,000.-บาท เฉพาะเจาะจง จันทนา  วรพิมพรัตน 
12,000.-บาท 

จันทนา  วรพิมพรัตน 
12,000.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 13/2564 
ลว. 27 ต.ค. 63 

22 จางเหมาประกอบไฟลอยกระทง 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ส.สกุลทองไฟฟา 
 30,000.-บาท 

ส.สกุลทองไฟฟา 
30,000.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 14/2564 
ลว. 27 ต.ค. 63 

23 จางซอมคอมพิวเตอร ( กองคลัง) 600.-บาท 600.-บาท เฉพาะเจาะจง คอมพลัส 
600.-บาท 

นางสาวธัญญรัตน  จิตนิยม 
600.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่15/2562 
ลว. 10 พ.ย. 63 

24 คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  
(กองคลัง) 

17,000.-บาท 17,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมเวิลดิ์ 
17,000.-บาท 

หจก.อุบลคอมเวิลดิ์ 
17,000.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 11/2564 
ลว. 11 พ.ย. 63 

25 คาวัสดุสาํนักงาน (กองคลัง) 10,822.-บาท 10,822.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ดีอุบล 
10,822.-บาท 

ราน ดีอุบล 
10,822.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 12/2562 
ลว. 2 ธ.ค. 63 

26 คาจางถายเอกสาร 4,371.75.-
บาท 

4,371.75.-
บาท 

เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
 4,371.75.-บาท 

รานภารด ี
4,371.75.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 17/2564 
ลว. 2 ธ.ค. 63 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

27 จางซอมแซมรถตู 3,850.-บาท 3,850.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮ .ชางยนต 
3,850.-บาท 

ฮ .ชางยนต 
3,850.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่18/2564 
ลว. 2 ธ.ค. 63 

28 จางซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,500.-บาท 2,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ช.ชัยภัทร 
2,500.-บาท 

ช.ชัยภัทร 
2,500.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่19/2564 
ลว. 2 ธ.ค. 63 

29 จัดซื้อปร้ินเตอร (กองคลัง) 8,900.-บาท 8,900.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมเวิลดิ์ 
8,900.-บาท 

หจก.อุบลคอมเวิลดิ์ 
8,900.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 13/2564 
ลว. 3 ธ.ค. 63 

30 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว     
(กองคลัง) 

4,088.-บาท 4,088.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
4,088.-บาท 

รานดีอุบล 
4,088.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่15/2564 
ลว. 3 ธ.ค. 63 

31 ซอมแซมคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 1,900.-บาท 1,900.-บาท เฉพาะเจาะจง ซันไซนคอมพิวเตอร 
1,900.-บาท 

ซันไซนคอมพิวเตอร 
1,900.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่20/2562 
ลว. 2 ธ.ค. 61 

32 จางจัดทาํปายไวนิล 600.-บาท 600.-บาท เฉพาะเจาะจง รานพีเอส 
600.-บาท 

รานพีเอส 
600.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 22/2564 
ลว. 7 ธ.ค. 63 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

33 คาวัสดุโครงการลดอุบัติเหตุ 8,200.-บาท 3,100.-บาท เฉพาะเจาะจง ต.ชุลีพร 
3,100.-บาท 

ต.ชุลีพร 
3,100.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 16/2564 
ลว. 7 ธ.ค. 63 

34 คาวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 2,160.-บาท 2,160.-บาท เฉพาะเจาะจง โชคอารีย 
2,160.-บาท 

โชคอารีย 
2,160.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 17/2562 
ลว. 8 ธ.ค. 63 

35 คาวัสดุสาํนักงาน (กองชาง) 12,040.-บาท 12,040.-บาท เฉพาะเจาะจง นายเสมียน  ปนเงิน 
12,040.-บาท 

นายเสมียน  ปนเงิน 
12,040.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 18/2564 
ลว. 8 ธ.ค. 63 

36 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองชาง) 85,722.-บาท 85,722.-บาท เฉพาะเจาะจง ลีซอ 
85,722.-บาท 

ลีซอ 
85,722.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 19/2564 
ลว. 15 ธ.ค. 63 

37 จางถายเอกสาร (สาํนักปลัด) 9,534.25.-
บาท 

9,534.25.-
บาท 

เฉพาะเจาะจง ภารดี 
  9,534.25.-บาท 

ภารดี 
9,534.25.-บาท 

เพราะเปนผูมีอาชีพ
รับจางดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 22/2564 
ลว. 16 ธ.ค. 63 

38 จางซอมรถ 4 ประต ู 2,250.-บาท 2,250.-บาท
บาท 

เฉพาะเจาะจง ป.เปยกแอรเซอรวิส 
  2,250.-บาท 

ป.เปยกแอรเซอรวิส 
2,250.-บาท 

เพราะเปนผูมีอาชีพ
รับจางดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 23/2564 
ลว. 16 ธ.ค. 63 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

39 คาถายเอกสาร (ศึกษา)  1,987.-บาท 1,987.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
1,987.-บาท 

รานภารด ี
1,987.-บาท 

เพราะเปนผูมีอาชีพ
รับจางดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่24/2564 
ลว.16 ธ.ค. 63 

40 ซอมคอมพิวเตอร 3,350.-บาท 3,350.-บาท เฉพาะเจาะจง คอมพลัส 
3,350.-บาท 

คอมพลัส 
3,350.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่  25/2564
ลว.16 ธ.ค. 63 

41 คาวัสดุสาํนักงาน (ศึกษา)  20,000.-บาท 20,000.-บาท เฉพาะเจาะจง โชคอารีย 
20,000.-บาท 

โชคอารีย 
20,000.-บาท 

เพราะเปนผูมีอาชีพ
รับจางดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่21/2564 
ลว.17 ธ.ค. 63 

42 คาวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 3,300.-บาท 3,300.-บาท เฉพาะเจาะจง คอมพลัส 
3,300.-บาท 

คอมพลัส 
3,300.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  22/2564
ลว.17 ธ.ค. 63 

43 คาวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลดั)  3,300.-บาท 3,300.-บาท เฉพาะเจาะจง คอมพลัส 
3,300.-บาท 

คอมพลัส 
3,300.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  23/2564
ลว.17 ธ.ค. 63 

44 คาวัสดุคอมพิวเตอร (กองชาง)  3,300.-บาท 3,300.-บาท เฉพาะเจาะจง คอมพลัส 
3,300.-บาท 

คอมพลัส 
3,300.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  24/2564
ลว.17 ธ.ค. 63 

45 คาวัสดุคอมพิวเตอร (ศึกษา)  3,600.-บาท 3,600.-บาท เฉพาะเจาะจง คอมพลัส 
3,600.-บาท 

คอมพลัส 
3,600.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  25/2564
ลว.17 ธ.ค. 63 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

46 จางประกอบอาหารวาง  81,000.-บาท 81,000.-บาท เฉพาะเจาะจง สมใจ  สายเนตร 
81,000.-บาท 

นายสาํราญ  วิมล 
81,000.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่26/2564
ลว. 17 ธ.ค. 63 

47 จางซอมรถตู 5,500.-บาท 5,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮ .ชางยนต 
5,500.-บาท 

ฮ .ชางยนต 
5,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 27/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

48 จางถายเอกสาร (กองชาง) 2,268.-บาท 2,268.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
2,268.-บาท 

รานภารด ี
2,268.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 28/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

49 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (ศึกษา) 10,000.-บาท 10,000.-บาท เฉพาะเจาะจง โชคอารีย 
10,000.-บาท 

โชคอารีย 
10,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 26/2564 
ลว. 23 ธ.ค. 63 

50 คาวัสดุสาํนักงาน (สํานักปลัด) 54,602.-บาท 54,602.-บาท เฉพาะเจาะจง โชคอารีย 
54,602.-บาท 

โชคอารีย 
54,602.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 27/2564 
ลว. 28 ธ.ค. 63 

51 คาวัสดุงานบานงานครัว (สาํนัก
ปลัด) 

14,430.-บาท 14,430.-บาท เฉพาะเจาะจง โชคอารีย 
14,430.-บาท 

โชคอารีย 
14,430.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 28/2564 
ลว. 29 ธ.ค. 63 

52 จางถายเอกสารกองคลัง 1,893.-บาท 1,893.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
1,893.-บาท 

รานภารด ี
1,893.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง
ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 29/2564 
ลว. 6 ม.ค. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

53 คาวัสดุงานบานงานครัว (สาํนัก
ปลัด) 

19,130.-บาท 19,130.-บาท เฉพาะเจาะจง ชัยเจริญ 
19,130.-บาท 

ชัยเจริญ 
19,130.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่30/2564
ลว. 7 ม.ค. 64 

54 คาวัสดุคอมพิวเตอร 2,000.-บาท 2,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานอินไซด 
2,000.-บาท 

รานอินไซด 
2,000.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่50/2564 
ลว. 7 ม.ค. 64 

55 คาวัสดุคอมพิวเตอร 23,720.-บาท 23,720.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟาฯ 
23,720.-บาท 

หจก.ล้ําฟาฯ 
23,720.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่31/2564 
ลว. 11 ม.ค. 64 

56 คาวัสดุสาํนักงาน (สํานักปลัด) 320.-บาท 320.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
320.-บาท 

รานดีอุบล 
320.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่32/2564 
ลว. 22 ม.ค. 64 

57 คาวัสดุสาํนักงาน (กองชาง) 320.-บาท 320.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
320.-บาท 

รานดีอุบล 
320.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่33/2564 
ลว. 22 ม.ค. 64 

58 คาวัสดุโฆษณา (กองคลงั) 5,475.-บาท 5,475.-บาท เฉพาะเจาะจง รานพีเอส 
5,475.-บาท 

รานพีเอส 
5,475.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่34/2564 
ลว. 28 ม.ค. 64 

59 คาวัสดุกอสราง (กองชาง) 4,400.-บาท 4,400.-บาท เฉพาะเจาะจง รานลีซอ 
4,400.-บาท 

รานลีซอ 
4,400.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่35/2564 
ลว. 28 ม.ค. 64 

60 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 6,400.-บาท 6,400.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮ.ชางยนต 
6,400.-บาท 

ฮ.ชางยนต 
6,400.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่36/2564 
ลว. 28 ม.ค. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

61 จางซอมคอม (กองคลัง) 1,200.-บาท 1,200.-บาท เฉพาะเจาะจง คอมพลัส 
1,200.-บาท 

คอมพลัส 
1,200.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่32/2564 
ลว. 28 ม.ค. 64 

62 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000.-บาท 100,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สุรศักดิ์ 
100,000.-บาท 

หจก.สุรศักดิ์ 
100,000.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่37/2564
ลว. 1 ก.พ. 64 

63 ซอมรถน้ํา 18,030.-บาท 18,030.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮ.ชางยนต 
18,030.-บาท 

ฮ.ชางยนต 
18,030.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 33/2564 
ลว. 1 ก.พ. 64 

64 คาวัสดโุฆษณาและเผยแพร 2,700.-บาท 2,700.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน พี.เอส 
2,700.-บาท 

ราน พี.เอส 
2,700.-บาท 

เพราะเปนผูมีอาชีพ
รับจางดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 39/2564 
ลว. 3 ก.พ. 64 

64 จางทาํปายไวนิลโครงการเลือกตั้ง 3,675.-บาท 3,675.-บาท เฉพาะเจาะจง วิศรุตโฆษณา 
3,675.-บาท 

วิศรุตโฆษณา 
3,675.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 34/2564 
ลว. 5 ก.พ. 64 

65 คาวัสดคุอมพิวเตอร (สํานักปลดั) 10,200.-บาท 10,200.-บาท เฉพาะเจาะจง คอมเวิลดิ์ 
10,200.-บาท 

คอมเวิลดิ ์
10,200.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่39/2564 
ลว. 8 ก.พ. 64 

66 คาวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลดั) 19,500.-บาท 19,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ตั้งซุนเสง 
19,500.-บาท 

ตั้งซุนเสง 
19,500.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่40/2564 
ลว. 8 ก.พ. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

67 คาวัสดุกอสราง (สํานักปลดั) 1,443.-บาท 1,443.-บาท เฉพาะเจาะจง ลีซอ 
1,443.-บาท 

ลีซอ 
1,443.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 41/2564 
ลว. 9 ก.พ. 64 

68 คาวัสดุสาํนักงาน โรงพิมพ (สํานัก
ปลัด) 

13,488.-บาท 13,488.-บาท เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 
 13,488.-บาท 

นายโกเมศ  ออนแกว 
13,488.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 42/2564 
ลว. 9 ก.พ. 64 

69 คาวัสดุสาํนักงาน (กองคลัง) 24,422.-บาท 24,422.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
24,422.-บาท 

รานดีอุบล 
24,422.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 43/2564 
ลว. 22 ก.พ. 64 

70 คาวัสดุงานเลือกตั้ง 6,100.-บาท 6,100.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา 
6,100.-บาท 

หจก.ล้ําฟา 
6,100.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่44/2564 
ลว. 23 ก.พ. 64 

71 คาวัสดุงานเลือกตั้ง 11,592.-บาท 11,592.-บาท เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษาดินแดน
11,592.-บาท 

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน
11,592.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่45/2564 
ลว. 24 ก.พ. 64 

72 คาวัสดุงานบานงานครัว (กองคลัง) 1,946.-บาท 1,946.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
1,946.-บาท 

รานดีอุบล 
1,946.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 43/2564 
ลว. 25 ก.พ. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

73 จางถายเอกสาร 1,850.-บาท 1,850.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
1,850.-บาท 

รานภารด ี
1,850.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่35/2564 
ลว. 2 มี.ค. 64 

74 วัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 32,060.-บาท 32,060.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา 
32,060.-บาท 

หจก.ล้ําฟา 
32,060.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 47/2564 
ลว. 3 มี.ค. 64 

75 จางถายเอกสาร 1,430.-บาท 1,430.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
1,430.-บาท 

รานภารด ี
1,430.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่36/2564 
ลว. 9 มี.ค. 64 

76 คาวัสดุเลือกตั้ง 39,750.-บาท 39,750.-บาท เฉพาะเจาะจง วิศรุตโฆษณา 
39,750.-บาท 

วิศรุตโฆษณา 
39,750.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 48/2564 
ลว. 9 มี.ค. 64 

77 คาวัสดุสาํนักงาน 2,100.-บาท 2,100.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา 
2,100.-บาท 

หจก.ล้ําฟา 
2,100.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่49/2564 
ลว. 23 ก.พ. 64 

78 คาวัสดุงานเลือกตั้ง 64,700.-บาท 64,700.-บาท เฉพาะเจาะจง กลาหาญ  ชงิชัย 
64,700.-บาท 

กลาหาญ  ชงิชัย 
64,700.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 50/2564 
ลว. 16 มี.ค. 64 

79 คาวัสดุเลือกตั้ง 8,580.-บาท 8,580.-บาท เฉพาะเจาะจง วิศรุตโฆษณา 
8,580.-บาท 

วิศรุตโฆษณา 
8,580.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 48/2564 
ลว. 17 มี.ค. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

80 จางทาํปายไวนิลงานเลือกตั้ง 57,474.-บาท 57,474.-บาท เฉพาะเจาะจง วิศรุตโฆษณา 
57,474.-บาท 

วิศรุตโฆษณา 
57,474.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 37/2564 
ลว. 17 มี.ค. 64 

81 จางจัดหาอาหาร อาหารวางและ
เคร่ืองดื่ม 

15,485.-บาท 15,485.-บาท เฉพาะเจาะจง นายปญญา  ศรีอาจ 
  15,485.-บาท 

นายปญญา  ศรีอาจ 
15,485.-บาท 

เพราะเปนผูมีอาชีพ
รับจางดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 38/2564 
ลว. 17 มี.ค. 64 

82 จางถายเอกสาร (กองชาง) 864.-บาท 864.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
864.-บาท 

รานภารด ี
864.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 40/2564 
ลว. 17 มี.ค. 64 

83 จัดซื้อสายรัดหีบบัตร  856.-บาท 856.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณียไทย 
856.-บาท 

รานอุดมทรัพยเซ็นเตอร 
856.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 54/2564 
ลว. 18 มี.ค. 64 

84 จัดซื้อยางรถขยะ  38,940.-บาท 38,940.-บาท เฉพาะเจาะจง ป.เจริญการยาง 
38,940.-บาท 

ป.เจริญการยาง 
38,940.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 54/2564 
ลว. 18 มี.ค. 64 

85 จางซอมมอเตอรไซค  3,858.86.-บาท 3,858.86.-บาท เฉพาะเจาะจง เกียรติสุรนนท 
3,858.86.-บาท 

รานศิริวรรณการไฟฟา 
3,858.86.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 41/2564 
ลว. 23 มี.ค. 64 

86 จางทาํระบบประปาหมุบาน 74,300.-บาท 74,300.-บาท เฉพาะเจาะจง ส.สกุลชางทองการไฟฟา 
74,300.-บาท 

ส.สกุลชางทองการไฟฟา 
74,300.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 42/2564 
ลว. 23 มี.ค. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

87 จางจัดทาํปายงานเลือกตั้ง 25,500-บาท 25,500-บาท เฉพาะเจาะจง วิศรุตโฆษณา 
25,500-บาท 

วิศรุตโฆษณา 
25,500-บาท 

เพราะเปนผูมีอาชีพ
รับจางดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 43/2564 
ลว. 26 มี.ค. 64 

88 คาวัสดุสาํนักงาน (สํานักปลัด)  2,246.-บาท 2,246.-บาท เฉพาะเจาะจง ลีซอ 
  2,246.-บาท 

ลีซอ 
  2,246.-บาท 

เพราะเปนผูมีอาชีพ
รับจางดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 55/2564 
ลว. 26 มี.ค. 64 

89 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
(สํานักปลัด)  

21,960.-บาท 21,960.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา 
21,960.-บาท 

หจก.ล้ําฟา 
21,960.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 56/2561 
ลว. 26 มี.ค. 64 

90 จางจัดหาอาหารวาง 
  

2,970.-บาท 2,970.-บาท เฉพาะเจาะจง รานศรีอุดม 
  2,970.-บาท 

รานศรีอุดม 
  2,970.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 44/2564 
ลว. 26 มี.ค. 64 

91 จางจัดทาํปายไวนิลโครงการ 
 

600.-บาท 600.-บาท เฉพาะเจาะจง พีเอส 
  600.-บาท 

พีเอส 
  600.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่45/2564 
ลว. 5 เม.ย. 64 

92 ซอมรถน้ํา 
 

5,200.-บาท 5,200.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮ.ชางยนต 
5,200.-บาท 

ฮ.ชางยนต 
5,200.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่46/2564 
ลว. 5 เม.ย. 64 

93 ซอมแซมแอรรถตู 8,250.-บาท 8,250.-บาท เฉพาะเจาะจง ป.เปยกแอรเซอรวิส 
8,250.-บาท 

ป.เปยกแอรเซอรวิส 
8,250.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่47/2564 
ลว. 8 เม.ย. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงนิที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

94 จางทาํเว็บไซต 
 

25,000.-บาท 25,000.-บาท เฉพาะเจาะจง เว็บอุบลด็อทคอม 
25,000.-บาท 

เว็บอุบลด็อทคอม 
25,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่48/2564 
ลว. 22 เม.ย. 64 

95 จัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง)  2,324.-บาท 2,324.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
2,324.-บาท 

รานภารด ี
2,324.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 58/2564 
ลว. 22 เม.ย. 64 

96 จางซอมคอม (กองคลัง)  2,200.-บาท 2,200.-บาท เฉพาะเจาะจง รานคอมพลัส 
2,200.-บาท 

รานคอมพลัส 
2,200.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่48/2564 
ลว. 22 เม.ย. 64 

97 จางซอมแอร (กองคลัง)  
 

6,400.-บาท 6,400.-บาท เฉพาะเจาะจง รานประยงคแอร 
6,400.-บาท 

รานประยงคแอร 
6,400.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง
ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่48/2564 
ลว. 26 เม.ย. 64 

98 จัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ี  8,765.-บาท 8,765.-บาท เฉพาะเจาะจง ตั้งซุนเส็ง 
8,765.-บาท 

ตั้งซุนเส็ง 
8,765.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 59/2564 

ลว. 26 เม.ย. 64 
99 จัดซื้อโตะและตูเก็บเอกสาร  12,400.-บาท 12,400.-บาท เฉพาะเจาะจง ตั้งซุนเส็ง 

5,950.-บาท 
ตั้งซุนเส็ง 

5,950.-บาท 
เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 60/2564 

ลว. 26 เม.ย. 64 
100 ซื้อคอมพิวเตอรและปร้ินเตอร 26,100.-บาท 26,100.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟก 

26,100.-บาท 
หจก.อุบลไอเฟก 
26,100.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง
ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 61/2564 
ลว. 26 เม.ย. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ดัซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

101 ซื้อคอมพิวเตอร (กองคลัง) 22,000.-บาท 22,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา 
22,000.-บาท 

หจก.ล้ําฟา 
22,000.-บาท 

เพราะเปนผูมีอาชีพ
รับจางดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 62/2564 
ลว. 27 เม.ย. 64 

102 ซื้อคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 34,000.-บาท 34,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลคอมเวิลดิ์ 
34,000.-บาท 

หจก.อุบลคอมเวิลดิ์ 
34,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 63/2564 
ลว. 27 เม.ย. 64 

103 จัดซื้อคอมพิวเตอร (กองชาง)  22,000.-บาท 22,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟก 
22,000.-บาท 

หจก.อุบลไอเฟก 
22,000.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 64/2564 
ลว. 27 เม.ย. 64 

104 ซื้อผลิตภัณฑลูกน้าํยุงลาย 99,900.-บาท 99,900.-บาท เฉพาะเจาะจง รานโชคพูลทรัพยการคา  
99,900.-บาท 

รานโชคพูลทรัพยการคา  
99,900.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 65/2564 
ลว. 28 เม.ย. 64 

105 จัดซื้อโตะทํางาน (กองชาง) 6,590.-บาท 6,590.-บาท เฉพาะเจาะจง ตั้งซุนเส็ง 
6,590.-บาท 

ตั้งซุนเส็ง 
6,590.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 66/2564 
ลว. 28 เม.ย. 64 

106 จัดซื้อวัสดุไฟฟา (กองชาง) 
 

36,982.-บาท 36,982.-บาท เฉพาะเจาะจง ลีซอ 
36,982.-บาท 

ลีซอ 
36,982.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 67/2564 

ลว. 29 เม.ย. 64 
107 คาจัดซื้อวัสดุสาํนักงาน (กองคลงั) 16,531.-บาท 16,531.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 

16,531.-บาท 
รานดีอุบล 

16,531.-บาท 
เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 68/2564 
ลว. 30 เม.ย. 64 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

        -17- 
ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

108 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (ศึกษา) 12,500.-บาท 12,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ลีซอ 
12,500.-บาท 

ลีซอ 
12,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 69/2564 
ลว. 30 เม.ย. 64 

109 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สาํนักปลดั) 33,569.-บาท 33,569.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
33,569.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
33,569.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 69/2564 
ลว. 5 พ.ค. 64 

110 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (ปลดั) 18,600.-บาท 18,600.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
18,600.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
18,600.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 69/2564 
ลว. 6 พ.ค. 64 

111 จัดวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 15,180.-บาท 15,180.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา 
15,180.-บาท 

หจก.ล้ําฟา 
15,180.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 69/2564 
ลว. 14 พ.ค. 64 

112 จางจัดทาํวัสดุเลือกตั้ง 17,360.-บาท 17,360.-บาท เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 
17,360.-บาท 

โรงพิมพอาสารักษาดินแดน 
17,360.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง
ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่51/2564 

ลว. 14 พ.ค. 64 
113 จางถายถายเอกสาร (กองคลัง) 1,342.50.-บาท 1,342.50.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี

1,342.50.-บาท 
รานภารด ี

1,342.50.-บาท 
เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง
ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่52/2564 

ลว. 14 พ.ค. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

114 จางปรับปรุงภูมิทัศนไหลทางสอง
ขางทางฯลฯ 

100,000.-บาท 99,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเมืองสองเข่ือนการโยธา 
99,500.-บาท 

รานเมืองสองเข่ือนการโยธา 
99,500.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

สัญญาเลขที่  
 28/2564 

ลว. 25 มิ.ย. 64 
115 จางปรับปรุงซอมแซมบอพักน้าํ 

คสล.หมูที่ 2 
100,000.-บาท 99,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองโนฟารม 

99,500.-บาท 
รานหนองโนฟารม 
99,500.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

สัญญาเลขที่  
 27/2564 

ลว. 25 มิ.ย. 64 
116 จางกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก คสล.หมูที่ 2 
300,000.-บาท 299,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองโนฟารม 

299,500.-บาท 
รานหนองโนฟารม 
299,500.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

สัญญาเลขที่  
 26/2564 

ลว. 25 มิ.ย. 64 
117 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม (ศพด.) 25,368.-บาท 25,368.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรชแดร่ี จํากัด 

25,368.-บาท 
บริษัท คันทรีเฟรชแดร่ี จํากัด 

25,368.-บาท 
เพราะเปนผู 

มีอาชีพรับจาง
ดังกลาว 

สัญญาเลขที่  
 8/2564 

ลว. 18 มิ.ย. 64 
118 จัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม (ศพด.) 156,408.-บาท 156,408.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรชแดร่ี จํากัด 

156,408.-บาท 
บริษัท คันทรีเฟรชแดร่ี จํากัด 

156,408.-บาท 
เพราะเปนผู 

มีอาชีพรับจาง
ดังกลาว 

สัญญาเลขที่  
 7/2564 

ลว. 18 มิ.ย. 64 
119 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชาง) 16,590.-บาท 16,590.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 

16,590.-บาท 
หจก.โชคอารีย จํากัด 

16,590.-บาท 
เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 70/2564 
ลว. 6 มิ.ย. 64 

120 จัดซื้อคอมพิวเตอร (กองคลัง)  38,900.-บาท 38,900.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟก 
38,900.- 

หจก.อุบลไอเฟก 
38,900.- 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 69/2564 
ลว. 15 มิ.ย. 64 

121 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (กอง
ศึกษา) 

10,000.-บาท 10,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
10,000.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
10,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 68/2564 
ลว. 15 มิ.ย. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

122 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองศึกษา) 20,000.-บาท 20,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
20,000.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
20,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 68/2564 
ลว. 15 มิ.ย. 64 

123 จางซอมคอม (กองคลัง)  2,800.-บาท 2,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานคอมพลัส 
2,800.-บาท 

รานคอมพลัส 
2,800.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่60/2564 
ลว. 14 มิ.ย. 64 

124 จางเหมาโครงการสาํรวจสนุัข แมว 3,900.-บาท 3,900.-บาท เฉพาะเจาะจง นายเจียง แสนสาคร 
3,900.-บาท 

นายเจียง แสนสาคร 
3,900.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่59/2564 
ลว. 9 มิ.ย. 64 

125 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 3,110.-บาท 3,110.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
3,110.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
3,110.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 66/2564 
ลว. 9 มิ.ย. 64 

126 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร(สาํนัก
ปลัด) 

1,225.-บาท 1,225.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน พี.เอส 
1,225.-บาท 

ราน พี.เอส 
1,225.-บาท 

เพราะเปนผูมีอาชีพ
รับจางดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 58/2564 
ลว. 1 มิ.ย. 64 

127 คาวัสดโุฆษณาและเผยแพร(กอง
คลัง) 

300.-บาท 300.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน พี.เอส 
300.-บาท 

ราน พี.เอส 
300.-บาท 

เพราะเปนผูมีอาชีพ
รับจางดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 57/2564 
ลว. 1 มิ.ย. 64 

128 จางซอมคอม (สํานักปลัด)  700.-บาท 700.-บาท เฉพาะเจาะจง รานคอมพลัส 
700.-บาท 

รานคอมพลัส 
700.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่61/2564 
ลว. 2 ก.ค. 64 

129 จางซอมคอม (กองคลัง)  600.-บาท 600.-บาท เฉพาะเจาะจง รานคอมพลัส 
600.-บาท 

รานคอมพลัส 
600.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่62/2564 
ลว. 6 ก.ค. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

130 จางซอมคอม (สํานักปลัด)  700.-บาท 700.-บาท เฉพาะเจาะจง รานคอมพลัส 
700.-บาท 

รานคอมพลัส 
700.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่63/2564 
ลว. 6 ก.ค. 64 

131 คาจัดซื้อวัสดุสาํนักงาน (กองคลงั) 4,309.-บาท 4,309.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
4,309.-บาท 

รานดีอุบล 
4,309.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 72/2564 
ลว. 2 ก.ค. 64 

132 คาจัดซื้อวัสดุน้าํมันเชื้อเพลิง กอง
ชาง 

30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท พลังงานชายแดน ไทย
ลาว  30,000.-บาท 

บริษัท พลังงานชายแดน ไทย
ลาว  30,000.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 84/2564 
ลว. 9 ก.ค. 64 

133 คาจัดซื้อวัสดุน้าํมันเชื้อเพลิง กอง
ชาง 

4,000.-บาท 4,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท พลังงานชายแดน ไทย
ลาว  4,000.-บาท 

บริษัท พลังงานชายแดน ไทย
ลาว  4,000.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 83/2564 
ลว. 9 ก.ค. 64 

134 จางกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก คสล.หมูที่ 8 

210,000.-บาท 209,400.-บาท เฉพาะเจาะจง รานหนองโนฟารม 
209,400.-บาท 

รานหนองโนฟารม 
209,400.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

สัญญาเลขที่  
 26/2564 

ลว. 25 มิ.ย. 64 
135 ซื้อคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) 40,560.-บาท 40,560.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา 

40,560.-บาท 
หจก.ล้ําฟา 

40,560.-บาท 
เพราะเปนผูมีอาชีพ

รับจางดังกลาว 
ใบสั่งซื้อ 

เลขที่ 85/2564 
ลว. 22 ก.ค. 64 

136 จางซอมคอม (สํานักปลัด)  2,230.-บาท 2,230.-บาท เฉพาะเจาะจง รานคอมพลัส 
2,230.-บาท 

รานคอมพลัส 
2,230.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 64/2564 
ลว. 27 ก.ค. 64 

137 จางกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  500.-บาท 500.-บาท เฉพาะเจาะจง นายทวี  เผาศรี 
500.-บาท 

นายทวี  เผาศรี 
500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่65/2564 
ลว. 27 ก.ค. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

138 จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบตังิาน
ผูชวยนายชางโยธา  

15,000.-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวรวฒุิ  ชนิวงษา 
15,000.-บาท 

นายวรวฒุิ  ชนิวงษา 
15,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่68/2564 
ลว. 30 ก.ค. 64 

139 จางซอมแอร (สํานักปลัด)  2,700.-บาท 2,700.-บาท เฉพาะเจาะจง รานประยงคแอร 
2,700.-บาท 

รานประยงคแอร 
2,700.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่66/2564 
ลว. 5 ส.ค. 64 

140 จางซอมแซม (กองการศึกษา)  6,360.-บาท 6,360.-บาท เฉพาะเจาะจง รานประทุมมาการชาง 
6,360.-บาท 

รานประทุมมาการชาง 
6,360.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่70/2564 
ลว. 10 ส.ค. 64 

141 จางถายถายเอกสาร (กองชาง)   451.50.-บาท 451.50.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
451.50.-บาท 

รานภารด ี
451.50.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง
ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่71/2564 

ลว. 10 ส.ค. 64 
142 จางซอมคอม (สํานักปลัด)  10,930.-บาท 10,930.-บาท เฉพาะเจาะจง รานอินไซด ไมโคร 

คอมพิวเตอร 
10,930.-บาท 

รานอินไซด ไมโคร 
คอมพิวเตอร 

10,930.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่72/2564 
ลว. 23 ก.ค. 64 

143 คาซอมแซม (สํานักปลัด) 
 

11,260.-บาท 11,260.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮ.ชางยนต 
11,260.-บาท 

ฮ.ชางยนต 
11,260.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่73/2564 
ลว. 23 ก.ค. 64 

144 จางซอมแอร (สํานักปลัด)  3,900.-บาท 3,900.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ศ.มงคลแอร 
3,900.-บาท 

ราน ศ.มงคลแอร 
3,900.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่74/2564 
ลว. 23 ก.ค. 64 

145 จัดซื้อถุงยังชีพ  30,100.-บาท 30,100.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน กิจเจริญอํานวยพาริชย 
30,100.-บาท 

ราน กิจเจริญอํานวยพาริชย 
30,100.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 80/2564 
ลว. 2 ส.ค. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

146 จัดซื้อเคร่ืองปร้ินเตอร (สํานักปลัด) 7,500.-บาท 7,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ซันไซนคอมพิวเตอร 
7,500.-บาท 

ซันไซนคอมพิวเตอร 
7,500.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 81/2564 
ลว. 5 ส.ค. 64 

147 จัดซื้อเคร่ืองเคร่ืองสํารองไฟ (สาํนัก
ปลัด) 

20,000.-บาท 20,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ซันไซนคอมพิวเตอร 
20,000.-บาท 

ซันไซนคอมพิวเตอร 
20,000.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 82/2564 
ลว. 5 ส.ค. 64 

148 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร(สาํนัก
ปลัด) 

450.-บาท 450.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน พี.เอส 
450.-บาท 

ราน พี.เอส 
450.-บาท 

เพราะเปนผูมีอาชีพ
รับจางดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 83/2564 
ลว. 5 ส.ค. 64 

149 คาจัดซื้อวัสดุสาํนักงาน (สํานักปลัด) 1,050.-บาท 1,050.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ศรีอุดม 
1,050.-บาท 

ราน ศรีอุดม 
1,050.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 84/2564 

ลว. 5 ส.ค. 64 
150 คาจัดซื้อวัสดุโครงการปองกันและ

ควบคุมการติดเชื้อไวรัส 
60,000.-บาท 60,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานมงคลพาณิชย 

60,000.-บาท 
รานมงคลพาณิชย 
60,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 85/2564 

ลว. 10 ส.ค. 64 
151 คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย ุ

 
34,290.-บาท 34,290.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ลีซอ 

34,290.-บาท 
ราน ลีซอ 

34,290.-บาท 
เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 86/2564 
ลว. 10 ส.ค. 64 

152 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สาํนักปลดั) 27,200.-บาท 27,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
27,200.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
27,200.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 87/2564 
ลว. 13 ส.ค. 64 

153 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานัก
ปลัด) 

29,500.-บาท 29,500.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
29,500.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
29,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 88/2564 
ลว. 13 ส.ค. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

154 จัดซื้อเคร่ืองเคร่ืองดูดฝุน (สํานกั
ปลัด) 

15,200.-บาท 15,200.-บาท เฉพาะเจาะจง ซันไซนคอมพิวเตอร 
15,200.-บาท 

ซันไซนคอมพิวเตอร 
15,200.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 89/2564 
ลว. 13 ส.ค. 64 

155 จัดซื้อเคร่ืองตัดหญาชนิดขอแข็ง
(สํานักปลัด) 

19,000.-บาท 19,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ซันไซนคอมพิวเตอร 
19,000.-บาท 

ซันไซนคอมพิวเตอร 
19,000.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 90/2564 
ลว. 13 ส.ค. 64 

156 จัดซื้อถุงยังชีพ  20,000.-บาท 20,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน กิจเจริญอํานวยพาริชย 
20,000.-บาท 

ราน กิจเจริญอํานวยพาริชย 
20,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 91/2564 
ลว. 23 ส.ค. 64 

157 จัดซื้อเลื่อยโซยนต (สาํนักปลัด) 9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ซันไซนคอมพิวเตอร 
9,000.-บาท 

ซันไซนคอมพิวเตอร 
9,000.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 92/2564 
ลว. 23 ส.ค. 64 

158 จัดซื้อโตะพับ(สํานักปลัด) 7,250.-บาท 7,250.-บาท เฉพาะเจาะจง ซันไซนคอมพิวเตอร 
7,250.-บาท 

ซันไซนคอมพิวเตอร 
7,250.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 93/2564 
ลว. 23 ส.ค. 64 

159 คาจัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 
 

2,153.-บาท 2,153.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ลีซอ 
2,153.-บาท 

ราน ลีซอ 
2,153.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 94/2564 
ลว. 23 ส.ค. 64 

160 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สาํนักปลดั) 7,900.-บาท 7,900.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
7,900.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
7,900.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่95/2564 
ลว. 25 ส.ค. 64 

161 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สาํนักปลดั) 12,700.-บาท 12,700.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
12,700.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
12,700.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่96/2564 
ลว. 25 ส.ค. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

162 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (สํานัก
ปลัด) 
 

3,000.-บาท 3,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮ.ชางยนต 
3,000.-บาท 

ฮ.ชางยนต 
3,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่97/2564 
ลว. 25 ส.ค. 64 

163 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สาํนักปลดั) 20,000.-บาท 20,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
20,000.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
20,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที9่8/2564 
ลว. 25 ส.ค. 64 

164 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กอง
การศึกษา) 

20,000.-บาท 20,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
20,000.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
20,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่99/2564 
ลว. 25 ส.ค. 64 

165 จัดวัสดุคอมพิวเตอร (กอง
การศึกษา) 

27,190.-บาท 27,190.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา 
27,190.-บาท 

หจก.ล้ําฟา 
27,190.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่100/2564 
ลว. 26 ส.ค. 64 

166 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สาํนักปลดั) 5,400.-บาท 5,400.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
5,400.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
5,400.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่101/2564 
ลว. 2 ก.ย. 64 

167   จัดซื้อวัสดุปรับปรุงสนามกีฬากลาง
เทศบาล 

15,000.-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน กิจเจริญอํานวยพาริชย 
15,000.-บาท 

ราน กิจเจริญอํานวยพาริชย 
15,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 102/2564 

ลว. 7 ก.ย. 64 
168 จัดซื้อถุงยังชีพ  9,200.-บาท 9,200.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน กิจเจริญอํานวยพาริชย 

9,200.-บาท 
ราน กิจเจริญอํานวยพาริชย 

9,200.-บาท 
เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 103/2564 

ลว. 7 ก.ย. 64 
169 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กอง

การศึกษา) 
18,000.-บาท 18,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 

18,000.-บาท 
หจก.โชคอารีย จํากัด 

18,000.-บาท 
เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 104/2564 

ลว. 7 ก.ย. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

170 ซื้อเคร่ืองปรับอากาศ (กองคลัง) 
 

25,000.-บาท 25,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บุญศรีแอรเซอรวิส 
25,000.-บาท 

ฮ.ชางยนต 
25,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที1่05/2564 
ลว. 7 ก.ย. 64 

171 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองชาง) 10,350.-บาท 10,350.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
10,350.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
10,350.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที1่06/2564 
ลว. 7 ก.ย. 64 

172 คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กอง
ชาง) 
 

63,967.-บาท 63,967.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ลีซอ 
63,967.-บาท 

ราน ลีซอ 
63,967.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 107/2564 
ลว. 23 ส.ค. 64 

173 จางกอสรางถนน คสล.ม.1 250,000.-บาท 249,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานบุญเติมฟารม 
249,500.-บาท 

หจก.ล้ําฟา 
249,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

สัญญาเลขที ่
เลขที3่8/2564 
ลว. 1 ก.ย. 64 

174 จางกอสรางถนน คสล.ม.2 150,000.-บาท 149,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานบุญเติมฟารม 
149,500.-บาท 

หจก.ล้ําฟา 
149,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

สัญญาเลขที ่
เลขที่39/2564 
ลว. 1 ก.ย. 64 

175 จางซอมคอม (สํานักปลัด)  30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานคอมพลัส 
30,000.-บาท 

รานคอมพลัส 
30,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่77/2564 
ลว. 8 ก.ย. 64 

176 จางซอมแซมกองการศึกษา  1,500.-บาท 1,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวิทยา 
1,500.-บาท 

นายวิทยา 
1,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่78/2564 
ลว. 8 ก.ย. 64 

177 จางซอมคอม (สํานักปลัด)  2,200.-บาท 2,200.-บาท เฉพาะเจาะจง รานอินไซด ไมโคร 
คอมพิวเตอร 
2,200.-บาท 

รานอินไซด ไมโคร 
คอมพิวเตอร 
2,200.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที ่78/2564 
ลว. 8 ก.ย. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

178 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 
 

46,000.-บาท 46,000.-บาท เฉพาะเจาะจง เค เอ เอ็น ปร้ินติ้ง 
46,000.-บาท 

เค เอ เอ็น ปร้ินติ้ง 
46,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที1่09/2564 
ลว. 10 ก.ย. 64 

179 จัดซื้อโครงการจัดตั้งศูนยดูแลผูปวย
โควิด  

115,960.-บาท 115,960.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน มงคลพาริชย 
115,960.-บาท 

ราน กิจเจริญอํานวยพาริชย 
115,960.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 110/2564 
ลว. 10 ก.ย. 64 

180 จัดซื้อโครงการจัดตั้งศูนยดูแลผูปวย
โควิด  

6,900.-บาท 6,900.-บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญใจดี 
6,900.-บาท 

บริษัท เจริญใจดี 
6,900.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 111/2564 
ลว. 10 ก.ย. 64 

181 จัดซื้อโครงการจัดตั้งศูนยดูแลผูปวย
โควิด  

24,480.-บาท 24,480.-บาท เฉพาะเจาะจง เค เอ เอ็น ปร้ินติ้ง 
24,480.-บาท 

เค เอ เอ็น ปร้ินติ้ง 
24,480.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 112/2564 
ลว. 10 ก.ย. 64 

182 จัดซื้อโครงการจัดตั้งศูนยดูแลผูปวย
โควิด  

44,840.-บาท 44,840.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮํกแพงลายพราง 
44,840.-บาท 

ฮํกแพงลายพราง 
44,840.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 113/2564 
ลว. 10 ก.ย. 64 

183 จัดซื้อโครงการจัดตั้งศูนยดูแลผูปวย
โควิด  

5,580.-บาท 5,580.-บาท เฉพาะเจาะจง สันติมั่นคงวัสดุกอสราง 
5,580.-บาท 

สันติมั่นคงวัสดุกอสราง 
5,580.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 114/2564 
ลว. 10 ก.ย. 64 

184 จัดซื้อโครงการจัดตั้งศูนยดูแลผูปวย
โควิด  

28,500.-บาท 28,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ดีฮับ 
28,500.-บาท 

ดีฮับ 
28,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 115/2564 
ลว. 10 ก.ย. 64 

185 จัดซื้อโครงการจัดตั้งศูนยดูแลผูปวย
โควิด  

14,090.-บาท 14,090.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.หญิงอุบล 
14,090.-บาท 

หจก.หญิงอุบล 
14,090.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 116/2564 
ลว. 10 ก.ย. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

186 จัดซื้อโครงการจัดตั้งศูนยดูแลผูปวย
โควิด  

2,160.-บาท 2,160.-บาท เฉพาะเจาะจง ทรัพยรุงเรือง 
2,160.-บาท 

ทรัพยรุงเรือง 
2,160.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 117/2564 
ลว. 10 ก.ย. 64 

187 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กอง
คลัง) 

34,041.-บาท 34,041.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
34,041.-บาท 

รานดีอุบล 
34,041.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 118/2564 
ลว. 10 ก.ย. 64 

188 คาจัดซื้อวัสดุสาํนักงาน (กองคลงั) 4,025.-บาท 4,025.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
4,025.-บาท 

รานดีอุบล 
4,025.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 119/2564 
ลว. 10 ก.ย. 64 

189 ปายโครงการจัดตั้งศูนยดูแลผูปวย
โควิด  

7,490.-บาท 7,490.-บาท เฉพาะเจาะจง พี.เอส. 
7,490.-บาท 

พี.เอส. 
7,490.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 80/2564 
ลว. 10 ก.ย. 64 

190 คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กอง
คลัง) 

6,750.-บาท 6,750.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
6,750.-บาท 

รานดีอุบล 
6,750.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 120/2564 
ลว. 15 ก.ย. 64 

191 จัดวัสดุคอมพิวเตอร (กอง
การศึกษา) 

8,970.-บาท 8,970.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา 
8,970.-บาท 

หจก.ล้ําฟา 
8,970.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่121/2564 
ลว. 16 ก.ย. 64 

192 จัดซื้อวัสดุคอมสํานักงาน (สํานกั
ปลัด) 

41,093.-บาท 41,093.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
41,093.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
41,093.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่122/2564 
ลว. 16 ก.ย. 64 

193 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานัก
ปลัด) 

21,058.-บาท 21,058.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
21,058.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
21,058.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่123/2564 
ลว. 16 ก.ย. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

194 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานัก
ปลัด) 

1,897.-บาท 1,897.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
1,897.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
1,897.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่124/2564 
ลว. 16 ก.ย. 64 

195 จางถายถายเอกสาร (กองชาง)   8,553.50.-
บาท 

  8,553.50.-
บาท 

เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
  8,553.50.-บาท 

รานภารด ี
  8,553.50.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง
ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่81/2564 

ลว. 16 ก.ย. 64 
196 คาจัดซื้อวัสดุซอมแซมผิว

ถนนลาดยาง 
60,000.-บาท 60,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานมงคลพาณิชย 

60,000.-บาท 
รานดีอุบล 

60,000.-บาท 
เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 125/2564 
ลว. 17 ก.ย. 64 

197 จางซอมแซมอาคารศูนยพฒันาเด็ก
เล็กประชามสีุข  

30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานประทุมมาการชาง 
30,000.-บาท 

รานประทุมมาการชาง 
30,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 82/2564 
ลว. 17 ก.ย. 64 

198 จางซอมแซมถนน คสล.ม.3 100,000.-บาท 99,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานบุญเติมฟารม 
99,500.-บาท 

รานบุญเติมฟารม 
99,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

สัญญาเลขที ่
เลขที่ 44/2564 
ลว. 18 ก.ย. 64 

199 จัดซื้ออาหารเสริมนม (โรงเรียน) 4,348.80.-
บาท 

4,348.80.-
บาท 

เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
4,348.80.-บาท 

อ.ส.ค. 
4,348.80.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

สัญญาเลขที ่
เลขที่ 12/2564 
ลว. 23 ก.ย. 64 

200 คาจัดซื้อวัสดุซอมแซมผิว
ถนนลาดยาง 

100,000.-บาท 100,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานมงคลพาณิชย 
100,000.-บาท 

รานดีอุบล 
100,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 125/2564 
ลว. 17 ก.ย. 64 

201 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานัก
ปลัด) 

21,058.-บาท 21,058.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย จํากัด 
21,058.-บาท 

หจก.โชคอารีย จํากัด 
21,058.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่126/2564 
ลว. 24 ก.ย. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

202 จางเหมาขุดลอกรองระบายน้ํา
ตลาดกลาง  

10,000.-บาท 10,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานประทุมมาการชาง 
10,000.-บาท 

รานประทุมมาการชาง 
10,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 83/2564 
ลว. 24 ก.ย. 64 

203 จางซอมแซมระบบประปาภายใน
หมูบานเขตเทศบาลฯ 

  98,900.-บาท   98,900.-บาท เฉพาะเจาะจง ส.สกุลทองการไฟฟา 
  98,900.-บาท 

ส.สกุลทองการไฟฟา 
  98,900.-บาท 

เพราะเปนผู 
มีอาชีพรับจาง
ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที ่84/2564 

ลว. 28 ก.ย. 64 
204 คาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 13,000.-บาท 13,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานพิบลูไทร 

13,000.-บาท 
รานพิบลูไทร 

13,000.-บาท 
เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 127/2564 
ลว. 29 ก.ย. 64 

205 คาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 13,000.-บาท 13,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานพิบลูไทร 
13,000.-บาท 

รานพิบลูไทร 
13,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 127/2564 
ลว. 29 ก.ย. 64 

 


