
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสด ุ ประจาํเดือนตลุาคม  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 บ.พลังงานไทยไทย-ลาว 
100,000.-บาท 

บ.พลังงานไทยไทย-ลาว 
100,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 01/2565
ลว. 4 ต.ค. 64 

2 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (กองชาง) 50,000.-บาท 50,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.พลังงานไทยไทย-ลาว 
50,000.-บาท 

บ.พลังงานไทยไทย-ลาว 
50,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 02/2565
ลว. 4 ต.ค. 64 

3 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (กองชาง) 5,000.-บาท 5,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.พลังงานไทยไทย-ลาว 
5,000.-บาท 

บ.พลังงานไทยไทย-ลาว 
5,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 03/2565
ลว. 4 ต.ค. 64 

4 จัดซื้อน้ําดื่ม  26,000.-บาท 26,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นิยมน้าํดื่ม 
26,000.-บาท 

นิยมน้าํดื่ม 
26,000.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่04/2565
ลว. 4 ต.ค. 64 

5 จางซอมแซมรถตูสํานักงาน  1,450.-บาท 1,450.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮ.ชางยนต 
1,450.-บาท 

ฮ.ชางยนต 
1,450.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 01/2565 
ลว. 15 ต.ค. 64 

6 จางซอมแซมรถบรรทุกขยะ  6,800.-บาท 6,800.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮ.ชางยนต 
6,800.-บาท 

ฮ.ชางยนต 
6,800.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 02/2565 
ลว. 18 ต.ค. 64 

7 จางซอมแซมบรรทุกเล็ก   4,610.-บาท 4,610.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮ.ชางยนต 
4,610.-บาท 

ฮ.ชางยนต 
4,610.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 03/2565 
ลว. 18 ต.ค. 64 

8 จางดูดสิง่ปฏิกูล   500.-บาท 4,610.-บาท เฉพาะเจาะจง นายทวี  เผาศรี 
4,610.-บาท 

ฮ.ชางยนต 
4,610.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 04/2565 
ลว. 19 ต.ค. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

9 จางซอมแซมรถบรรทุกขยะ  6,780.-บาท 6,780.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮ.ชางยนต 
6,780.-บาท 

ฮ.ชางยนต 
6,780.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 05/2565 
ลว. 25 ต.ค. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  ประจาํเดือนพฤศจิกายน  2564 

เทศบาลตาํบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 

ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

1 จัดซื้อถุงยังชีพ 40,000.-บาท 40,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญกิจอํานวยพาณชิย 
40,000.-บาท 

รานเจริญกิจอํานวยพาณชิย 
40,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 5.1/2565 
ลว. 1 พ.ย. 64 

2 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง  60,000.-บาท 60,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.พลังงานไทยไทย-ลาว 
60,000.-บาท 

บ.พลังงานไทยไทย-ลาว 
60,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 5/2565  
ลว. 11 พ.ย. 64 

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

ฮ.ชางยนต 
3,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 06/2565
ลว. 19 พ.ย. 64 

 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  2,028.-บาท 2,028.-บาท เฉพาะเจาะจง รานลีซอ 
2,028.-บาท 

รานลีซอ 
2,028.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่07/2565
ลว. 19 พ.ย. 64 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรสํานักปลัด  24,260.-บาท 24,260.-บาท เฉพาะเจาะจง รานซันไซน 
24,260.-บาท 

รานซันไซน 
24,260.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่08/2565
ลว. 19 พ.ย. 64 

4 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  360.-บาท 360.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน พี.เอส 
360.-บาท 

ราน พี.เอส 
360.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่09/2565
ลว. 19 พ.ย. 64 

5 ซื้อวัสดุสํานักงานหมึกเคร่ืองถาย   7,900.-บาท 7,900.-บาท เฉพาะเจาะจง รานมงคลเลเซอรปร้ินต 
7,900.-บาท 

รานมงคลเลเซอรปร้ินต 
7,900.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่10/2565
ลว. 19 พ.ย. 64 

6 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ   77,178.-บาท 7,900.-บาท เฉพาะเจาะจง รานลีซอ 
77,178.-บาท 

รานลีซอ 
77,178.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่11/2565
ลว. 19 พ.ย. 64 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

7 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง  20,000.-บาท 20,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.พลังงานไทยไทย-ลาว 
20,000.-บาท 

บ.พลังงานไทยไทย-ลาว 
20,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 12/2565  
ลว. 22 พ.ย. 64 

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,232.-บาท 20,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
5,232.-บาท 

รานดีอุบล 
5,232.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 13/2565  
ลว. 25 พ.ย. 64 

9 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 5,613.-บาท 5,613.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
5,613.-บาท 

รานดีอุบล 
55,613.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 14/2565  
ลว. 25 พ.ย. 64 

10 จางซอมคอมพิวเตอรสํานักปลัด 600.-บาท 600.-บาท เฉพาะเจาะจง รานคอมพลัส 
600.-บาท 

รานคอมพลัส 
600.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 7/2565  
ลว. 1 พ.ย. 64 

11 จางถายเอกสารสาํนักปลัด 6,191.50.-บาท 6,191.50.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
6,191.50.-บาท 

รานภารด ี
6,191.50.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 8/2565  
ลว. 4 พ.ย. 64 

12 จางถายเอกสารกองคลัง 5,900.-บาท 5,900.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
5,900.-บาท 

รานภารด ี
5,900.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 9/2565  
ลว. 8 พ.ย. 64 

13 จางซอมรถกระเชา 3,100.-บาท 3,100.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ฮ.ชางยนต 
3,100.-บาท 

ราน ฮ.ชางยนต 
3,100.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 10/2565  
ลว. 9 พ.ย. 64 

14 จางซอมคอมพิวเตอรกองคลัง 600.-บาท 600.-บาท เฉพาะเจาะจง รานคอมพลัส 
3,100.-บาท 

รานคอมพลัส 
3,100.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 11/2565  
ลว. 15 พ.ย. 64 
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15 จางซอมรถกระเชา 750.-บาท 750.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ฮ.ชางยนต 
750.-บาท 

ราน ฮ.ชางยนต 
750.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 12/2565  
ลว. 15 พ.ย. 64 

16 จางซอมรถบรรทุกขยะ    8,600.-บาท 8,600.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ฮ.ชางยนต 
8,600.-บาท 

ราน ฮ.ชางยนต 
8,600.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 13/2565  
ลว. 15 พ.ย. 64 

17 จางซอมประปา    88,400.-บาท 88,400.-บาท เฉพาะเจาะจง ส.สกุลทองการไฟฟา 
   88,400.-บาท 

ส.สกุลทองการไฟฟา 
   88,400.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 14/2565  
ลว. 15 พ.ย. 64 

18 จางถายเอกสารกองชาง 230.-บาท 230.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
230.-บาท 

รานภารด ี
230.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 15/2565  
ลว. 8 พ.ย. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  ประจาํเดือนธนัวาคม  2564 
เทศบาลตาํบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

 

ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

1 จัดซื้อคอมพิวเตอรกองคลัง 46,380.-บาท 46,380.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา 
46,380.-บาท 

หจก.ล้ําฟา 
46,380.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 15/2565 
ลว. 7 ธ.ค. 64 

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงานสาํนักปลัด  69,625.-บาท 69,625.-บาท เฉพาะเจาะจง วิศรุตโฆษณา 
69,625.-บาท 

วิศรุตโฆษณา 
69,625.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 16/2565 
ลว. 9 ธ.ค. 64 

3 จัดซื้อวัสดุโฆษณาสาํนักปลัด  3,240.-บาท 3,240.-บาท เฉพาะเจาะจง วิศรุตโฆษณา 
3,240.-บาท 

วิศรุตโฆษณา 
3,240.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 17/2565 
ลว. 9 ธ.ค. 64 

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงานสาํนักปลัด  35,500.-บาท 35,500.-บาท เฉพาะเจาะจง วิศรุตโฆษณา 
35,500.-บาท 

วิศรุตโฆษณา 
35,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 18/2565 
ลว. 14 ธ.ค. 64 

5 จัดซื้อวัสดุโฆษณาสาํนักปลัด  3,150.-บาท 3,150.-บาท เฉพาะเจาะจง วิศรุตโฆษณา 
3,150.-บาท 

วิศรุตโฆษณา 
3,150.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 20/2565 
ลว. 21 ธ.ค. 64 

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด  25,310.-บาท 25,310.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ซันไซน 
25,310.-บาท 

ราน ซันไซน 
25,310.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่21/2565
ลว. 21 ธ.ค. 64 

7 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว สาํนักปลัด   33,875.-บาท 33,875.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
33,875.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
33,875.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่22/2565
ลว. 23 ธ.ค. 64 

8 ซื้อวัสดุโครงการแผน   3,650.-บาท 3,650.-บาท เฉพาะเจาะจง รานมงคลพาณิชย 
3,650.-บาท 

รานมงคลพาณิชย 
3,650.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่21.1/2565
ลว. 24 ธ.ค. 64 



 
 
 
 
 
 

        -2- 
ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

9 ซื้อวัสดุโครงการแผน   3,650.-บาท 3,650.-บาท เฉพาะเจาะจง รานมงคลพาณิชย 
3,650.-บาท 

รานมงคลพาณิชย 
3,650.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่21.1/2565
ลว. 24 ธ.ค. 64 

10 จางทาํปายโครงการแผน 450.-บาท 450.-บาท เฉพาะเจาะจง รานพี.เอส 
450.-บาท 

รานพี.เอส 
450.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 17/2565  
ลว.24 ธ.ค. 64 

11 จางประกอบอาหารโครงการแผน 20,250.-บาท 20,250.-บาท เฉพาะเจาะจง รานปาปุง โตะจนี 
20,250.-บาท 

รานปาปุง โตะจนี 
20,250.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 18/2565  
ลว.24 ธ.ค. 64 

10 จางถายเอกสารโครงการแผน 5,625.-บาท 5,625.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
5,625.-บาท 

รานภารด ี
5,625.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 19/2565  
ลว.24 ธ.ค. 64 

11 จางซอมแอรกองคลัง 4,200.-บาท 4,200.-บาท เฉพาะเจาะจง รานตะวนั 
4,200.-บาท 

รานตะวนั 
4,200.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 20/2565  
ลว.27 ธ.ค. 64 

12 จางจัดทาํปายไวนิล 4,440.-บาท 4,440.-บาท เฉพาะเจาะจง รานพี.เอส 
4,440.-บาท 

รานพี.เอส 
4,440.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 21/2565  
ลว.27 ธ.ค. 64 

13 จางซอมคอมพิวเตอรกองคลัง 3,000.-บาท 3,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานคอมพลัส 
3,000.-บาท 

รานคอมพลัส 
3,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 22/2565  
ลว.27 ธ.ค. 64 

 
 
 



 
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  ประจาํเดือนมกราคม  2565 

เทศบาลตาํบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 
 

ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

1 จัดซื้อวัสดุกอสรางกองชาง 24,763.-บาท 24,763.-บาท เฉพาะเจาะจง รานลีซอ 
24,763.-บาท 

รานลีซอ 
24,763.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 24/2565 
ลว. 5 ม.ค. 65 

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟากองชาง  83,884.-บาท 83,884.-บาท เฉพาะเจาะจง รานลีซอ 
83,884.-บาท 

รานลีซอ 
83,884.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 25/2565 
ลว. 5 ม.ค. 65 

3 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  8,000.-บาท 8,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
8,000.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
8,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 26/2565 
ลว. 7 ม.ค. 65 

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองศึกษา  15,000.-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
15,000.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
15,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 27/2565 
ลว. 7 ม.ค. 65 

5 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่ 100,000.-บาท 100,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.พลังงานชายแดน 
100,000.-บาท 

บ.พลังงานชายแดน 
100,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 28/2565 
ลว. 7 ม.ค. 65 

6 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  7,050.-บาท 7,050.-บาท เฉพาะเจาะจง รานพี.เอส 
7,050.-บาท 

รานพี.เอส 
7,050.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 29/2565 
ลว. 14 ม.ค. 65 

7 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร    
สํานักปลัด  

 300.-บาท 300.-บาท เฉพาะเจาะจง รานพี.เอส 
300.-บาท 

รานพี.เอส 
300.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 30/2565 
ลว. 17 ม.ค. 65 

8 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง   39,600.-บาท 39,600.-บาท เฉพาะเจาะจง รานพิบลูทไทร 
39,600.-บาท 

รานพิบลูทไทร 
39,600.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 31/2565 
ลว. 25 ม.ค. 65 

 
 



 
 
 
 

        -2- 
ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

9 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร กอง
คลัง 

 2,400.-บาท 2,400.-บาท เฉพาะเจาะจง รานวิศรุต 
2,400.-บาท 

รานวิศรุต 
2,400.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 32/2565 
ลว. 26 ม.ค. 65 

10 จางดูดสิง่ปฏิกูล 500.-บาท 500.-บาท เฉพาะเจาะจง นายทวี เผาศรี 
500.-บาท 

นายทวี เผาศรี 
500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 24/2565  
ลว.17 ม.ค. 65 

11 จางซอมรถ 4 ประต ู 3,300.-บาท 3,300.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ฮ.ชางยนต 
3,300.-บาท 

รานปาปุง โตะจนี 
20,250.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 18/2565  
ลว.24 ธ.ค. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  ประจาํเดือนกุมภาพันธ  2565 
เทศบาลตาํบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

 

ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

1 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,100.-บาท 1,100.-บาท เฉพาะเจาะจง รานพีเอส 
1,100.-บาท 

รานพีเอส 
1,100.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 33/2565 
ลว. 2 ก.พ. 65 

2 จัดซื้อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  34,500.-บาท 34,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานลีซอ 
34,500.-บาท 

รานลีซอ 
34,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 34/2565 
ลว. 14 ก.พ. 65 

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  34,870.-บาท 34,870.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
34,870.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
34,870.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 35/2565 
ลว. 15 ก.พ. 65 

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  3,200.-บาท 3,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
3,200.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
3,200.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 36/2565 
ลว. 15 ก.พ. 65 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 10,140.-บาท 10,140.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา 
10,140.-บาท 

หจก.ล้ําฟา 
10,140.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 36/2565 
ลว. 17 ก.พ. 65 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  12,500.-บาท 12,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานคอมพลัส 
12,500.-บาท 

รานคอมพลัส 
12,500.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 38/2565 
ลว. 21 ก.พ. 65 

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรสํานักปลัด   34,060.-บาท 34,060.-บาท เฉพาะเจาะจง รานซันไซน 
34,060.-บาท 

รานซันไซน 
34,060.-บาท 

เพราะเปนผูมี
อาชีพรับจาง

ดังกลาว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 39/2565 
ลว. 24 ก.พ. 65 

8 จางซอมแซมคอมพิวเตอร 5,540.-บาท 5,540.-บาท เฉพาะเจาะจง รานซันไซน รานซันไซน เพราะมีอาชีพ ใบสั่งจาง 



5,540.-บาท 5,540.-บาท จําหนายวสัด ุ เลขที่ 30/2565  
ลว.7 ก.พ. 65 

 
 
 
 
 
 

        -2- 
ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

9 จางซอมแซมทอประปาศูนยพฒันา
เด็กเล็ก 

12,300.-บาท 12,300.-บาท เฉพาะเจาะจง กนกกร  แกนอวน 
12,300.-บาท 

กนกกร  แกนอวน 
12,300.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 31/2565  
ลว.15 ก.พ. 65 

10 จางซอมแซมประปาหมูบาน 121,800.-บาท 121,800.-บาท เฉพาะเจาะจง ส.สกุลทอง 
121,800.-บาท 

ส.สกุลทอง 
121,800.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 32/2565  
ลว.21 ก.พ. 65 

11 จางซอมแซมรถตู 1,990.-บาท 1,990.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ฮ.ชางยนต 
1,990.-บาท 

ราน ฮ.ชางยนต 
1,990.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 33/2565  
ลว.21 ก.พ. 65 

12 จางซอมแซมประตูหองกอง
การศึกษา 

2,000.-บาท 2,000.-บาท เฉพาะเจาะจง กนกกร  แกนอวน 
2,000.-บาท 

กนกกร  แกนอวน 
2,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 34/2565  
ลว.24 ก.พ. 65 

13 จางดูดสิง่ปฏิกูล 500.-บาท 500.-บาท เฉพาะเจาะจง นายทวี  เผาศรี 
500.-บาท 

นายทวี  เผาศรี 
500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 35/2565  
ลว.24 ก.พ. 65 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  เดือนมีนาคม  2565 
เทศบาลตาํบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

 

ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

1 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 31,200.-บาท 31,200.-บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์ดาธุรกิจ 
31,200.-บาท 

รานศักดิ์ดาธุรกิจ 
31,200.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 40/2565 
ลว. 17 มี.ค. 65 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  4,980.-บาท 4,980.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา 
4,980.-บาท 

หจก.ล้ําฟา 
4,980.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 41/2565 
ลว. 22 มี.ค. 65 

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  15,000.-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
15,000.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
15,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 42/2565 
ลว. 30 มี.ค. 65 

4 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7,000.-บาท 7,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
7,000.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
7,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 43/2565 
ลว. 31 มี.ค. 65 

5 จางทาํปายไวนิล 2,700.-บาท 2,700.-บาท เฉพาะเจาะจง รานพีเอส 
2,700.-บาท 

รานซันไซน 
2,700.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 36/2565  
ลว.7 มี.ค. 65 

6 จางซอมแซมคอมพิวเตอร 3,150.-บาท 3,150.-บาท เฉพาะเจาะจง รานคอมพลัส 
3,150.-บาท 

รานซันไซน 
3,150.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 37/2565  
ลว.7 มี.ค. 65 

7 จางซอมแซมคอมพิวเตอร 9,800.-บาท 9,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานคอมพลัส 
9,800.-บาท 

รานซันไซน 
9,800.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 38/2565  
ลว.24 มี.ค. 65 

8 จางสาํรวจขอมูลสัตว 3,900.-บาท 3,900.-บาท เฉพาะเจาะจง นายเจียง 
3,900.-บาท 

นายเจียง 
3,900.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 39/2565  



ลว.29 มี.ค. 65 
 
 
 
 
 
 

        -2- 
ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

9 จางซอมแซมแอรกองการศึกษา 9,900.-บาท 9,900.-บาท เฉพาะเจาะจง ชมศรีแอร 
9,900.-บาท 

ชมศรีแอร 
9,900.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 40/2565  
ลว.31 มี.ค. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  เดือนเมษายน  2565 
เทศบาลตาํบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

 

ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

1 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 21,610.-บาท 21,610.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
21,610.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
21,610.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 44/2565 
ลว. 4 เม.ย. 65 

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 25,463.-บาท 25,463.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
25,463.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
25,463.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 45/2565 
ลว. 4 เม.ย. 65 

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  17,924.-บาท 17,924.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ดีอุบล 
17,924.-บาท 

ราน ดีอุบล 
17,924.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่46/2565 
ลว. 4 เม.ย. 65 

4 จัดซื้อโครงการ อปพร. 3,780.-บาท 3,780.-บาท เฉพาะเจาะจง เจริญกิจอํานวยพาณชิย 
3,780.-บาท 

เจริญกิจอํานวยพาณชิย 
3,780.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 47/2565 
ลว. 7 เม.ย. 65 

5 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000.-บาท 100,000.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.พลังงานชายแดน 
100,000.-บาท 

บ.พลังงานชายแดน 
100,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 48/2565 
ลว. 7 เม.ย. 65 

6 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 21,160.-บาท 21,160.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน เค เอเอ็น 
21,160.-บาท 

ราน เค เอเอ็น 
21,160.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 49/2565 
ลว. 20 เม.ย. 65 

7 จัดซื้อวัสดุกอสราง 13,182.-บาท 13,182.-บาท เฉพาะเจาะจง รานลีซอ 
13,182.-บาท 

รานลีซอ 
13,182.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 50/2565 
ลว. 27 เม.ย. 65 

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 31,671.-บาท 31,671.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล รานดีอุบล เพราะมีอาชีพ ใบสั่งซื้อ 



31,671.-บาท 31,671.-บาท จําหนายวสัด ุ เลขที่ 51/2565 
ลว. 28 เม.ย. 65 

 
 
 
 
 
 

        -2- 
ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

9 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 14,643.-บาท 14,643.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
14,643.-บาท 

รานดีอุบล 
14,643.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 52/2565 
ลว. 28 เม.ย. 65 

10 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,050.-บาท 1,050.-บาท เฉพาะเจาะจง รานลีซอ 
1,050.-บาท 

รานลีซอ 
1,050.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 53/2565 
ลว. 29 เม.ย. 65 

11 จางซอมรถบรรทุกขยะ 9,200.-บาท 9,200.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮ.ชางยนต 
9,200.-บาท 

ฮ.ชางยนต 
9,200.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 41/2565  
ลว.7 เม.ย. 65 

12 จางทาํปายไวนิล 4,945.-บาท 4,945.-บาท เฉพาะเจาะจง รานพีเอส 
4,945.-บาท 

รานพีเอส 
4,945.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 42/2565  
ลว.7 เม.ย. 65 

13 จางถายเอกสารกองคลัง 1,013.25.-บาท 1,013.25.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
1,013.25.-บาท 

รานภารด ี
1,013.25.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 43/2565  
ลว.20 เม.ย. 65 

14 จางถายเอกสารกองชาง 2,152.50.-บาท 2,152.50.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
2,152.50.-บาท 

รานภารด ี
2,152.50.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 44/2565  
ลว.22 เม.ย. 65 

15 จางซอมแซมคอมพิวเตอร 1,490.-บาท 1,490.-บาท เฉพาะเจาะจง รานซันไซน 
1,490.-บาท 

รานซันไซน 
1,490.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 45/2565  
ลว.22 เม.ย. 65 

16 จางถายเอกสารกองคลัง 3,491.25.-บาท 3,491.25.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี รานภารด ี เพราะมีอาชีพ ใบสั่งจาง 



3,491.25.-บาท 3,491.25.-บาท จําหนายวสัด ุ เลขที่ 46/2565  
ลว.25 เม.ย. 65 

 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  ประจาํเดือนพฤษภาคม  2565 
เทศบาลตาํบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

 

ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,900.-บาท 7,900.-บาท เฉพาะเจาะจง รานมงคล 
7,900.-บาท 

รานมงคล 
7,900.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 54/2565 

ลว. 19 พ.ค.65 
2 จัดซื้อวัสดุคอม 4,500.-บาท 4,500.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 

4,500.-บาท 
หจก.อุบลไอเฟค 
4,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 55/2565 
ลว. 23 พ.ค.65 

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  5,750.-บาท 5,750.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ดีอุบล 
5,750.-บาท 

ราน ดีอุบล 
5,750.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 55/2565 
ลว. 24 พ.ค.65 

4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 99,000.-บาท 99,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ดีพรอมเซ็นตเตอร 
99,000.-บาท 

ราน ดีพรอมเซ็นตเตอร 
99,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 55/2565 
ลว. 25 พ.ค.65 

5 ซื้อวัสดุโครงการ 9,316.-บาท 9,316.-บาท เฉพาะเจาะจง รานพีเอส 
9,316.-บาท 

รานพีเอส 
9,316.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 55/2565 
ลว. 26 พ.ค.65 

6 จางซอมแซมทอประปา ม.2 15,900.-บาท 15,900.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมญา ไอริน 
15,900.-บาท 

หจก.เมญา ไอริน 
15,900.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 54/2565  
ลว.1 พ.ค. 65 

7 จางซอมแซมคอมพิวเตอร 3,500.-บาท 3,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานคอมพลัส 
3,500.-บาท 

รานคอมพลัส 
3,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 55/2565  
ลว.1 พ.ค. 65 

8 จางซอมแซมรถกระเชา 12,280.-บาท 12,280.-บาท เฉพาะเจาะจง รานฮ ชางยนต รานฮ ชางยนต เพราะมีอาชีพ ใบสั่งจาง 



12,280.-บาท 12,280.-บาท จําหนายวสัด ุ เลขที่ 55/2565  
ลว.9 พ.ค. 65 

 
 
 
 
 
 

        -2- 
ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

9 จางถายเอกสารกองคลัง 1,528.50.-บาท 1,528.50.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
1,528.50.-บาท 

รานภารด ี
1,528.50.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 57/2565  
ลว.9 พ.ค. 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  ประจาํเดือนมถุินายน  2565 
เทศบาลตาํบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

 

ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน  1,680.-บาท 1,680.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
1,680.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
1,680.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 59/2565 

ลว. 1 มิ.ย.65 
2 จางซอมทอประปา ม.6 15,900.-บาท 15,900.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เมญาไอริณ 

15,900.-บาท 
หจก.เมญาไอริณ 
15,900.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 54/2565 
ลว. 1 มิ.ย.65 

3 จางซอมคอมพิวเตอรกองคลัง 3,500.-บาท 3,500.-บาท เฉพาะเจาะจง คอมพลัส 
3,500.-บาท 

คอมพลัส 
3,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 55/2565 
ลว. 1 มิ.ย.65 

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงานหมึกเคร่ืองถาย 7,900.-บาท 7,900.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.มงคล 
7,900.-บาท 

หจก.มงคล 
7,900.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 60/2565 
ลว. 9 มิ.ย.65 

5 จางซอมรถกระเชา  12,280.-บาท 12,280.-บาท เฉพาะเจาะจง ฮ.ชางยนต 
12,280.-บาท 

ฮ.ชางยนต 
12,280.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 56/2565 
ลว. 9 มิ.ย.65 

6 จางถายเอกสาร 1,528.50.-บาท 1,528.50.-บาท เฉพาะเจาะจง รานภารด ี
1,528.50.-บาท 

รานภารด ี
1,528.50.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 57/2565  
ลว. 9 มิ.ย.65 

7 จัดซื้อวัสดุโครงการพิษสนุัขบา 53,000.-บาท 53,000.-บาท เฉพาะเจาะจง คลีนิคบานสตัวเลี้ยง 
53,000.-บาท 

คลีนิคบานสตัวเลี้ยง 
53,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 62/2565 
ลว. 10 มิ.ย.65 

8 จัดซื้อยางมะตอย 67,210.-บาท 67,210.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ภ.ภาพิชย ราน ภ.ภาพิชย เพราะมีอาชีพ ใบสั่งซื้อ 



67,210.-บาท 67,210.-บาท จําหนายวสัด ุ เลขที่ 63/2565 
ลว. 10 มิ.ย.65 

 
 
 
 
 
 

        -2- 
ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวทิย ุ 54,810.-บาท 54,810.-บาท เฉพาะเจาะจง รานลีซอ 
54,810.-บาท 

รานลีซอ 
54,810.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 64/2565 
ลว. 10 มิ.ย.65 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองชาง 3,600.-บาท 3,600.-บาท เฉพาะเจาะจง รานอินไชค 
3,600.-บาท 

รานอินไชค 
3,600.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 65/2565 
ลว. 10 มิ.ย.65 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด 29,220.-บาท 29,220.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ซันไซน ไมโคร 
29,220.-บาท 

หจก.ซันไซน ไมโคร 
29,220.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 66/2565 
ลว. 10 มิ.ย.65 

12 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2,330.-บาท 2,330.-บาท เฉพาะเจาะจง ภารดี 
2,330.-บาท 

ภารดี 
2,330.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 67/2565 
ลว. 10 มิ.ย.65 

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงงาน กองคลัง 9,725.-บาท 9,725.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ดีอุบล 
9,725.-บาท 

ราน ดีอุบล 
9,725.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 68/2565 
ลว. 16 มิ.ย.65 

14 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว กอง
คลัง 

8,095.-บาท 8,095.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ดีอุบล 
8,095.-บาท 

ราน ดีอุบล 
8,095.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 69/2565 
ลว. 16 มิ.ย.65 

15 จัดซื้อวัสดุงานบานงาน สํานักปลัด 149,600.-บาท 149,600.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ดีพรอม 
149,600.-บาท 

ราน ดีพรอม 
149,600.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 70/2565 
ลว. 17 มิ.ย.65 

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ศึกษา 22,310.-บาท 22,310.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ําฟา หจก.ล้ําฟา เพราะมีอาชีพ ใบสั่งซื้อ 



22,310.-บาท 22,310.-บาท จําหนายวสัด ุ เลขที่ 71/2565 
ลว. 28 มิ.ย.65 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

17 จัดซื้อวัสดุโครงการ อปพร. 3,000.-บาท 3,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานแตวเคร่ืองเขียน 
3,000.-บาท 

รานแตวเคร่ืองเขียน 
3,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 72/2565 
ลว. 29 มิ.ย.65 

18 จัดซื้อวัสดุภาคสนาม อปพร. 11,950.19.-
บาท 

11,950.19.-
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ไฟเรชคิว 
11,950.19.-บาท 

หจก.ไฟเรชคิว 
11,950.19.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 73/2565 
ลว. 29 มิ.ย.65 

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สาํนักปลัด 30,400.-บาท 30,400.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน เค เอ เอ็น 
30,400.-บาท 

ราน เค เอ เอ็น 
30,400.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 74/2565 
ลว. 29 มิ.ย.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  ประจาํเดือนกรกฎาคม  2565 
เทศบาลตาํบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

 

ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000.-บาท 100,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พลังงานไทย-ลาว 
100,000.-บาท 

หจก.พลังงานไทย-ลาว 
100,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 76/2565 

ลว. 1 ก.ค.65 
2 ซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 24,900.-บาท 24,900.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ตะวนั อะไหล 

24,900.-บาท 
ราน ตะวนั อะไหล 
24,900.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 77/2565 
ลว. 5 ก.ค.65 

3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรกองคลัง 56,360.-บาท 56,360.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ดีอุบล 
56,360.-บาท 

ราน ดีอุบล 
56,360.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 78/2565 
ลว. 5 ก.ค.65 

4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000.-บาท 7,900.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.มงคล 
7,900.-บาท 

หจก.มงคล 
7,900.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 79/2565 
ลว. 8 ก.ค.65 

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สาํนักปลัด 30,400.-บาท 30,400.-บาท เฉพาะเจาะจง รานมงคลพาณิชย 
30,400.-บาท 

ราน เค เอ เอ็น 
30,400.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที ่80/2565 
ลว. 8 ก.ค.65 

6 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,900.-บาท 2,900.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน เค เอ เอ็น 
2,900.-บาท 

ราน เค เอ เอ็น 
2,900.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 81/2565 
ลว. 8 ก.ค.65 

7 จัดซื้อวัสดุโครงการแหเทียน 68,800.-บาท 68,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานมงคล 
68,800.-บาท 

รานมงคล 
68,800.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 82/2565 
ลว. 11 ก.ค.65 



8 จัดซื้อวัสดุโครงการแหเทียนไมมี
แอลกอฮอล 

5,100.-บาท 5,100.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน มงคลพาณิชย 
5,100.-บาท 

ราน มงคลพาณิชย 
5,100.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 83/2565 
ลว. 11 ก.ค.65 

 
 
 
 
 
 

        -2- 
ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สาํนักปลัด 2,000.-บาท 2,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน เค เอ เอ็น 
2,000.-บาท 

ราน เค เอ เอ็น 
2,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 84/2565 
ลว. 18 ก.ค.65 

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สาํนักปลัด 38,020.-บาท 38,020.-บาท เฉพาะเจาะจง รานโชคอารีย 
38,020.-บาท 

รานอินไชค 
38,020.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 85/2565 
ลว. 18 ก.ค.65 

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สาํนักปลัด 42,490.-บาท 42,490.-บาท เฉพาะเจาะจง รานโชคอารีย 
42,490.-บาท 

รานอินไชค 
42,490.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 86/2565 
ลว. 18 ก.ค.65 

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สาํนักปลัด 4,700.-บาท 4,700.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ศรีอุดม 
4,700.-บาท 

ราน ศรีอุดม 
4,700.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 87/2565 
ลว. 19 ก.ค.65 

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงงาน สาํนักปลดั 18,800.-บาท 18,800.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน เค เอ เอ็น 
18,800.-บาท 

ราน เค เอ เอ็น 
18,800.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 88/2565 
ลว. 20 ก.ค.65 

14 จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ สํานักปลัด 24,800.-บาท 24,800.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ตะวนัอะไหล 
24,800.-บาท 

ราน ดีอุบล 
24,800.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 89/2565 
ลว. 20 ก.ค.65 

15 จัดซื้องานบานงานครัว เคร่ืองตัด
หญา 

9,500.-บาท 9,500.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหไพบูลย 
9,500.-บาท 

หจก.สหไพบูลย 
9,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 90/2565 
ลว. 20 ก.ค.65 



16 จัดซื้อคอมพิวเตอร  สํานักปลัด 22,000.-บาท 22,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานซันไซน 
 22,000.-บาท 

รานซันไซน 
 22,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 91/2565 
ลว. 20 ก.ค.65 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

17 จัดซื้อคอมพิวเตอร  สํานักปลัด 22,000.-บาท 22,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานซันไซน 
 22,000.-บาท 

รานซันไซน 
 22,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 92/2565 
ลว. 20 ก.ค.65 

18 จัดซื้อเคร่ืองแตงกาย อปพร. 58,000.-บาท 58,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แอ็คเนสซาน 
58,000.-บาท 

หจก.แอ็คเนสซาน 
58,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 93/2565 
ลว. 20 ก.ค.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  ประจาํเดือนสงิหาคม  2565 
เทศบาลตาํบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

 

ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

1 ซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 27,806.-บาท 27,806.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
27,806.-บาท 

รานดีอุบล 
27,806.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 94/2565 

ลว. 4 ส.ค.65 
2 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 9,706.-บาท 9,706.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 

9,706.-บาท 
รานดีอุบล 

9,706.-บาท 
เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 95/2565 
ลว. 4 ส.ค.65 

3 จัดซื้อคอมพิวเตอรกองคลัง 77,400.-บาท 77,400.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 
77,400.-บาท 

หจก.อุบลไอเฟค 
77,400.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 96/2565 
ลว. 4 ส.ค.65 

4 จัดซื้อคอมพิวเตอร กองการศึกษา 21,000.-บาท 21,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 
21,000.-บาท 

หจก.อุบลไอเฟค 
21,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 97/2565 
ลว. 4 ส.ค.65 

5 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน สํานักปลัด 9,380.-บาท 9,380.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ตั้งซุนเส็ง 
9,380.-บาท 

หจก.ตั้งซุนเส็ง 
9,380.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 99/2565 
ลว. 10 ส.ค.65 

6 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน สํานักปลัด 11,850.-บาท 11,850.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ตั้งซุนเส็ง 
11,850.-บาท 

หจก.ตั้งซุนเส็ง 
11,850.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 100/2565 
ลว. 10 ส.ค.65 

7 จัดซื้อวัสดุกอสราง ยางมะตอย 34,520.-บาท 34,520.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ภ.ภาณิชย 
34,520.-บาท 

ราน ภ.ภาณิชย 
34,520.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 101/2565 
ลว. 10 ส.ค.65 



8 จัดซื้อวัสดุกอสราง ยางมะตอย 18,720.-บาท 18,720.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ภ.ภาณิชย 
18,720.-บาท 

ราน ภ.ภาณิชย 
18,720.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 102/2565 
ลว. 10 ส.ค.65 

 
 
 
 
 
 

        -2- 
ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

9 จัดซื้อตนไม ปรับปรุงภูมิทัศน 30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานไพวลัยตนไม 
30,000.-บาท 

รานไพวลัยตนไม 
30,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 103/2565 
ลว. 11 ส.ค.65 

10 จัดซื้อเคร่ืองปร้ินเตอร กองชาง 6,200.-บาท 6,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 
6,200.-บาท 

หจก.อุบลไอเฟค 
6,200.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 104/2565 
ลว. 16 ส.ค.65 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สํานักปลัด 19,200.-บาท 19,200.-บาท เฉพาะเจาะจง รานซันไซน 
19,200.-บาท 

รานซันไซน 
19,200.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 105/2565 
ลว. 16 ส.ค.65 

12 จัดซื้อเคร่ืองตัดแตงพุมไม 17,200.-บาท 17,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลสหไพบูลย 
17,200.-บาท 

หจก.อุบลสหไพบูลย 
17,200.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 106/2565 
ลว. 19 ส.ค.65 

13 จัดซื้อวัสดุกอสราง 80,147.-บาท 80,147.-บาท เฉพาะเจาะจง รานลีซอ 
80,147.-บาท 

รานลีซอ 
80,147.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 107/2565 
ลว. 19 ส.ค.65 

14 จัดซื้อเคร่ืองเจาะคอร่ิง 36,600.-บาท 36,600.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลสหไพบูลย 
36,600.-บาท 

หจก.อุบลสหไพบูลย 
36,600.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 108/2565 
ลว. 23 ส.ค.65 

15 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  4,995.-บาท 4,995.-บาท เฉพาะเจาะจง รานประทุมมา 
4,995.-บาท 

รานประทุมมา 
4,995.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 109/2565 
ลว. 23 ส.ค.65 



16 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวทิย ุ 87,443.-บาท 87,443.-บาท เฉพาะเจาะจง รานลีซอ 
 87,443.-บาท 

รานลีซอ 
 87,443.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 110/2565 
ลว. 24 ส.ค.65 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ศึกษา 10,010.-บาท 10,010.-บาท เฉพาะเจาะจง รานคอมพลัส 
 10,010.-บาท 

รานคอมพลัส 
 10,010.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 111/2565 
ลว. 24 ส.ค.65 

18 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ศึกษา 15,000.-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
15,000.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
15,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 112/2565 
ลว. 24 ส.ค.65 

19 จัดซื้อวัสดุงานสาํนักงาน ศึกษา 24,000.-บาท 24,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
24,000.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
24,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 113/2565 
ลว. 24 ส.ค.65 

20 จัดซื้อเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 58,500.-บาท 58,500.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อิสาณมอเตอร 
58,500.-บาท 

หจก.อิสาณมอเตอร 
58,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 114/2565 
ลว. 24 ส.ค.65 

21 จัดซื้อวัสดุงานสาํนักงาน  9,300.-บาท 9,300.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
9,300.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
9,300.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 115/2565 
ลว. 24 ส.ค.65 

22 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวทิย ุ 2,100.-บาท 2,100.-บาท เฉพาะเจาะจง รานลีซอ 
2,100.-บาท 

รานลีซอ 
2,100.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 116/2565 
ลว. 26 ส.ค.65 

23 จางจัดทาํปายเลือกตั้ง 11,250.-บาท 11,250.-บาท เฉพาะเจาะจง รานเค เอ เอ็น 
11,250.-บาท 

รานเค เอ เอ็น 
11,250.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 100/2565 
ลว. 31 ส.ค.65 

 



 
 
 
 
 
 

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  ประจาํเดือนกันยายน  2565 
เทศบาลตาํบลนิคมสรางตนเองลําโดมนอย 

 

ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

1 ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้ง 4,620.-บาท 4,620.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน เค เอ เอ็น 
4,620.-บาท 

ราน เค เอ เอ็น 
4,620.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 117/2565 
ลว. 8 ก.ย.65 

2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร กองคลัง 4,800.-บาท 4,800.-บาท เฉพาะเจาะจง คอมพลัส 
4,800.-บาท 

คอมพลัส 
4,800.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 118/2565 

ลว. 8 ก.ย.65 
3 ซื้อวัสดุโครงการเลือกตั้ง 28,875.-บาท 28,875.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน เค เอ เอ็น 

28,875.-บาท 
ราน เค เอ เอ็น 
28,875.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 119/2565 
ลว. 8 ก.ย.65 

4 จางซอมคอมพิวเตอร กองคลัง 4,200.-บาท 4,200.-บาท เฉพาะเจาะจง คอมพลัส 
4,200.-บาท 

คอมพลัส 
4,200.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 101/2565 

ลว. 8 ก.ย.65 
5 จางซอมรถยนต บท 455 2,930.-บาท 2,930.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ฮ.ชางยนต 

2,930.-บาท 
ราน ฮ.ชางยนต 
2,930.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 102/2565 

ลว. 8 ก.ย.65 
6 จางซอมเคร่ืองปรับอากาศ 4,950.-บาท 4,950.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ฮ.ชางยนต 

4,950.-บาท 
ราน ฮ.ชางยนต 
4,950.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 103/2565 

ลว. 8 ก.ย.65 
7 จางประกอบอาหารเลือกตั้ง 8,700.-บาท 8,700.-บาท เฉพาะเจาะจง รานอาหารสมใจ 

8,700.-บาท 
รานอาหารสมใจ 
8,700.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 104/2565 



ลว. 8 ก.ย.65 
8 จางร้ือถอนหองน้ําเกา 50,000.-บาท 50,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานมงคลพาณิชย 

50,000.-บาท 
รานมงคลพาณิชย 
50,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 105/2565 

ลว. 8 ก.ย.65 
 
 
 
 
 
 

        -2- 
ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

9 จางซอมเคร่ืองปรับอากาศ 2,000.-บาท 2,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ตะวนั อะไหล 
2,000.-บาท 

ราน ตะวนั อะไหล 
2,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 106/2565 

ลว. 8 ก.ย.65 
10 จางซอมคอมพิวเตอร 3,990.-บาท 3,990.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน อินไซค ไมโคร 

3,990.-บาท 
ราน อินไซค ไมโคร 

3,990.-บาท 
เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 107/2565 

ลว. 8 ก.ย.65 
11 จางทาํปายไวนิลเลือกตัง้ 13,887.-บาท 13,887.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน เค เอ เอ็น 

13,887.-บาท 
ราน เค เอ เอ็น 
13,887.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 108/2565 

ลว. 9 ก.ย.65 
12 จางซอมคอมพิวเตอร ศึกษา 14,406.-บาท 14,406.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน คอมพลัส 

14,406.-บาท 
ราน คอมพลัส 
14,406.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 109/2565 

ลว. 9 ก.ย.65 
13 จางถายเอกสาร สาํนักปลัด 5,973.-บาท 5,973.-บาท เฉพาะเจาะจง ภารดี 

5,973.-บาท 
ภารดี 

5,973.-บาท 
เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 110/2565 

ลว. 9 ก.ย.65 
14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6,160.-บาท 6,160.-บาท เฉพาะเจาะจง รานมงคลพาณิชย 

6,160.-บาท 
รานมงคลพาณิชย 

6,160.-บาท 
เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 120/2565 

ลว. 9 ก.ย.65 
15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 13,900.-บาท 13,900.-บาท เฉพาะเจาะจง รานวาสนาผามาน 

13,900.-บาท 
รานวาสนาผามาน 
13,900.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 121/2565 



ลว. 9 ก.ย.65 
16 จัดซื้อวัสดุกอสราง 3,444.-บาท 3,444.-บาท เฉพาะเจาะจง รานลีซอ 

 3,444.-บาท 
รานลีซอ 

 3,444.-บาท 
เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 122/2565 
ลว. 14 ก.ย.65 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

17 จางซอม DLTV  1,800.-บาท 1,800.-บาท เฉพาะเจาะจง รานทวีทรัพย 
1,800.-บาท 

รานทวีทรัพย 
1,800.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 112/2565 
ลว. 15 ก.ย.65 

18 จางซอมแซม ศพด. 54,130.-บาท 54,130.-บาท เฉพาะเจาะจง รานประทุมมาการชาง 
54,130.-บาท 

รานประทุมมาการชาง 
54,130.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 113/2565 
ลว. 16 ก.ย.65 

19 จัดซื้อวัสดุงานสาํนักงาน  12,690.-บาท 12,690.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
12,690.-บาท 

รานดีอุบล 
12,690.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 123/2565 
ลว. 19 ก.ย.65 

20 จัดซื้อเคร่ือวัสดุคอมพิวเตอร 32,595.-บาท 32,595.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
32,595.-บาท 

รานดีอุบล 
32,595.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 124/2565 
ลว. 20 ก.ย.65 

21 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 36,702.-บาท 36,702.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
36,702.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
36,702.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 125/2565 
ลว. 21 ก.ย.65 

22 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 32,255.-บาท 32,255.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
32,255.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
32,255.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 126/2565 
ลว. 21 ก.ย.65 

23 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  1,650.-บาท 1,650.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
1,650.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
1,650.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 127/2565 
ลว. 21 ก.ย.65 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

24 จางติดตั้งปายจราจร 29,000.-บาท 29,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ชอวัสดุกอสราง 
29,000.-บาท 

หจก.ชอวัสดุกอสราง 
29,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 115/2565 
ลว. 21 ก.ย.65 

25 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 6,785.-บาท 6,785.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
6,785.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
6,785.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 128/2565 
ลว. 22 ก.ย.65 

26 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 36,660.-บาท 36,660.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
36,660.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
36,660.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 129/2565 
ลว. 22 ก.ย.65 

27 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 21,106.-บาท 21,106.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 
21,106.-บาท 

รานดีอุบล 
21,106.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 130/2565 
ลว. 20 ก.ย.65 

28 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวทิย ุ 1,458.-บาท 1,458.-บาท เฉพาะเจาะจง รานลีซอ 
1,458.-บาท 

รานลีซอ 
1,458.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 131/2565 
ลว. 23 ก.ย.65 

29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  44,470.-บาท 44,470.-บาท เฉพาะเจาะจง รานซันไซน 
44,470.-บาท 

รานซันไซน 
44,470.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 132/2565 
ลว. 23 ก.ย.65 

30 จัดซื้อวัสดุงานสาํนักงาน 1,614.-บาท 1,614.-บาท เฉพาะเจาะจง รานลีซอ 
1,614.-บาท 

รานลีซอ 
1,614.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 133/2565 
ลว. 23 ก.ย.65 



31 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 5,000.-บาท 5,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
5,000.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
5,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 134/2565 
ลว. 23 ก.ย.65 
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ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

32 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 7,500.-บาท 7,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน เค เอ เอ็น 
7,500.-บาท 

ราน เค เอ เอ็น 
7,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 135/2565 
ลว. 23 ก.ย.65 

33 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ 8,990.-บาท 8,990.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อุบลสายฟา 
8,990.-บาท 

หจก.อุบลสายฟา 
8,990.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 136/2565 
ลว. 23 ก.ย.65 

34 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 11,310.-บาท 11,310.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
11,310.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
11,310.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 137/2565 
ลว. 23 ก.ย.65 

35 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 14,760.-บาท 14,760.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย 
14,760.-บาท 

หจก.โชคอารีย 
14,760.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 138/2565 
ลว. 23 ก.ย.65 

36 จางซอมคอมพิวเตอร ศึกษา 9,000.-บาท 9,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน คอมพลัส 
9,000.-บาท 

ราน คอมพลัส 
9,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 116/2565 
ลว. 23 ก.ย.65 

37 จางปรับปรุงถนนภายในเขต
เทศบาล 

35,000.-บาท 35,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ชอวสัดุกอสราง 
35,000.-บาท 

หจก.ชอวัสดุกอสราง 
35,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 117/2565 
ลว. 23 ก.ย.65 

38 จางซอมแซมทอระบายน้ํา 100,000.-บาท 100,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ชอวัสดุกอสราง 
100,000.-บาท 

หจก.ชอวัสดุกอสราง 
100,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 118/2565 



ลว. 23 ก.ย.65 
39 จางปรับปรุงซอมแซมระบบประปา

เปาลางบอ 
70,600.-บาท 70,600.-บาท เฉพาะเจาะจง ส.ทรัพยสุวรรณ 

70,600.-บาท 
ส.ทรัพยสุวรรณ 
70,600.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 119/2565 
ลว. 23 ก.ย.65 

 
 
 
-6- 

ลําดับ 
  ที่ 

งานทีจ่ัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซื้อหรือจาง 

40 จางปรับปรุงซอมแซมหลังคาราง
น้ําฝนตลาดกลาง 

17,500.-บาท 17,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานมงคลพาณิชย 
17,500.-บาท 

รานมงคลพาณิชย 
17,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 121/2565 
ลว. 23 ก.ย.65 

41 จางปรับปรุงซอมแซมหลังคาอาคาร
หองประชมุ 

15,000.-บาท 15,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รานมงคลพาณิชย 
15,000.-บาท 

รานมงคลพาณิชย 
15,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 122/2565 
ลว. 23 ก.ย.65 

42 จางปรับปรุงซอมแซมศูนยพฒันา
เด็กเล็ก 

30,000.-บาท 30,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยธาน ี
30,000.-บาท 

รานมงคลพาณิชย 
30,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 123/2565 
ลว. 23 ก.ย.65 

43 จางซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 700.-บาท 700.-บาท เฉพาะเจาะจง รานตะวนั อะไหล 
700.-บาท 

รานตะวนั อะไหล 
700.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 124/2565 
ลว. 26 ก.ย.65 

44 จางซอมรถบรรทุกน้ํา 4,500.-บาท 4,500.-บาท เฉพาะเจาะจง รานฮ.ชางยนต 
4,500.-บาท 

รานฮ.ชางยนต 
4,500.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 125/2565 
ลว. 26 ก.ย.65 

45 จางซอมครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง กองคลัง 

2,930.-บาท 2,930.-บาท เฉพาะเจาะจง เอโมโตสปด 
2,930.-บาท 

เอโมโตสปด 
2,930.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 126/2565 
ลว. 26 ก.ย.65 

46 จางซอมแซมประปาหมูบาน 83,950.-บาท 83,950.-บาท เฉพาะเจาะจง ส.สุณา 
83,950.-บาท 

ส.สุณา 
83,950.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 127/2565 



ลว. 26 ก.ย.65 
47 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว กอง

คลัง 
9,283.-บาท 9,283.-บาท เฉพาะเจาะจง รานดีอุบล 

9,283.-บาท 
รานดีอุบล 

9,283.-บาท 
เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 139/2565 
ลว. 27 ก.ย.65 

48 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 43,000.-บาท 43,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ราน ฮ.ชางยนต 
43,000.-บาท 

ราน ฮ.ชางยนต 
43,000.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 140/2565 
ลว. 27 ก.ย.65 

 
 
 


