
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสด ุ 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 
เลขที่ 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 
31,671.-บาท 

รานดีอุบล 
31,671.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
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 ี
3,491.25.-บาท 

รานภารด ี
3,491.25.-บาท 

เพราะมีอาชีพ 
จําหนายวสัด ุ

ใบสั่งจาง 
เลขที่ 46/2565  
ลว.25 เม.ย. 65 

 



 
 


