
ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราที�เสนอ

 1 ต.ค. 63 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 55,800 เฉพาะเจาะจง นายแดง เลิศคําฆ้อง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 1 ต.ค. 63 จ้างเหมารักษาความปอดภัย 55,800 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ เทพอินทร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

1 ต.ค 63 จ้างเหมาแม่บ้าน 55,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวสีดา ภูผาดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 1 ต.ค. 63 จ้างเหมางานสาธารณสุข 69,000 เฉพาะเจาะจง น.ส กิ�งกนก ลือจันทนศักดิ� เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 1 ต.ค. 63 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย 69,000 เฉพาะเจาะจง นายสงกาน ชาทุม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 1 ต.ค. 63 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย 69,000 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์ พรมน้อย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

1 ต.ค 63 จ้างเหมาพนักงานสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า 69,000 เฉพาะเจาะจง นายสมพร  ไชยเบ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

บ้านยางหล่อ

1 ต.ค 63 จ้างเหมาพนักงานสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า 69,000 เฉพาะเจาะจง นายประกาศ แสงจันดา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

บ้านป่าคา

 1 ต.ค. 63 จ้างเหมาพนักงานสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า 69,000 เฉพาะเจาะจง นายแสงกล้า  พนาโพธิ� เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

บ้านดอนเล้า

วด.ป

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  โทรศัพท์  042-003255

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม    2563

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ    2564

วิธีซื�อ/จ้างวงเงินงบประมาณรายงานจัดซื�อจัดจ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราที�เสนอ

 12 ต.ค. 63 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ร.สหภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

21.ต.ค 63 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 12,755 เฉพาะเจาะจง ร้านภาสกร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

2 1 ต.ค. 63 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมาย 2,119.67 เฉพาะเจาะจง บ.หนองบัวลําภูออโต้ลีส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

เลขทะเบียน กค 3711

 22 ต.ค. 63 จ้างซ่อมทําพวงมาลาดอกไม้สด 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร.สหภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 26 ต.ค. 63 จ้างจัดสถานที�พร้อมประดับตกแต่งเวที 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา ป้านภูมิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ลอยกระทง ปี 2563

 26 ต.ค. 63 จ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการสืบสาน 2,700 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพอิงค์เจ็ค เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

วัฒณธรรมประเพณีลอยกระทง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

26.ต.ค.63 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการ 12,000 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งสว่าง ปานต้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ฝึกอบรมโดยปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจําปีงบประมาณ 2563

 26  ต.ค. 63 จ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการภัยพิบัติ 1,200 เฉพาะเจาะจง โอเฟน โอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 26 ต.ค. 63 จ้างจัดสถานที�เปิด-ปิดโครงการ 1,200 เฉพาะเจาะจง ตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 26 ต.ค. 63 จัดซื�อวัสดุตามโครงการฝึกอบรม 22,400 เฉพาะเจาะจง ร้านวันไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ภัยพิบัติ

วิธีซื�อ/จ้างวงเงินงบประมาณรายงานจัดซื�อจัดจ้างวด.ป

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  โทรศัพท์  042-003255

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม    2563

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ    2564



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราที�เสนอ

 26 ต.ค. 63 จัดซื�อวัสดุตามโครงการฝึกอบรม 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ร.สหภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

21.ต.ค 63 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 12,755 เฉพาะเจาะจง ร้านภาสกร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

2 1 ต.ค. 63 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมาย 2,119.67 เฉพาะเจาะจง บ.หนองบัวลําภูออโต้ลีส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
เลขทะเบยน กค 3711

 22 ต.ค. 63 จ้างซ่อมทําพวงมาลาดอกไม้สด 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร.สหภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 26 ต.ค. 63 จ้างจัดสถานที�พร้อมประดับตกแต่งเวที 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา ป้านภูมิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ลอยกระทง ปี 2563

 26 ต.ค. 63 จ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการสืบสาน 2,700 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพอิงค์เจ็ค เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

วัฒณธรรมประเพณีลอยกระทง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

26.ต.ค.63 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการ 12,000 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งสว่าง ปานต้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ฝึกอบรมโดยปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจําปีงบประมาณ 2563

 26  ต.ค. 63 จ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการภัยพิบัติ 1,200 เฉพาะเจาะจง โอเฟน โอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 26 ต.ค. 63 จ้างจัดสถานที�เปิด-ปิดโครงการ 1,200 เฉพาะเจาะจง ตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 26 ต.ค. 63 จัดซื�อวัสดุตามโครงการฝึกอบรม 22,400 เฉพาะเจาะจง ร้านวันไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ภัยพิบัติ

วิธีซื�อ/จ้างวงเงินงบประมาณรายงานจัดซื�อจัดจ้างวด.ป

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  โทรศัพท์  042-003255

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม    2563

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ    2564



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราที�เสนอ

 26 ต.ค. 63 จัดซื�อนํ�ามันตามโครงการฝึกปฏิบัติ 2,000 เฉพาะเจาะจง นางสวาส ไชยเบ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ภัยพิบัติ

30 ต.ค 63 นํ�ามันรถกระเช้า 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสวาส ไชยเบ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

30 ต.ค 63 นํ�ามันรถยนต์ส่วนกลาง 10,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสวาส ไชยเบ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 30 ต.ค. 63 นํ�ามันรถขยะ 14,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสวาส ไชยเบ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

วิธีซื�อ/จ้างวงเงินงบประมาณรายงานจัดซื�อจัดจ้างวด.ป

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  โทรศัพท์  042-003255

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม    2563

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ    2563









  

           

      

        



  

           

      

        



  

           

      

        



  

           

      

        









ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราที�เสนอ

4 พ.ย 63 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 11,285 เฉพาะเจาะจง บ.หนองบัวอโต้มีส จํากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

หมายเลขทะเบียน กค 3711 

4 พ.ย 63 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน สหภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

4 พ.ย  63 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 6,800 เฉพาะเจาะจง หจก.โอพีซี หนองบัวลําภู เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

(หนึกเครื�องถ่ายเอกสาร)

17 พ.ย  63 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน (แบบพิมพ์) 6,925 แฉพาะเจาะจง หจก ธนาบ๊อค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

17 พ.ย 63 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 1,685 เฉพาะเจาะจง หจก ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

18 พ.ย 63 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ 1,500 เฉพาะเจาะจง น.ส ประสิทธิ จันดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

อาหารพร้อมเครื�องงดื�มในการ

ประชุมสภา

23 พ.ย 63 จัดซื�อวัสดุคอมเตอร์ 14,080 เฉพาะเจาะจง G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

24 พ.ย 63 จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง 2,195 เฉพาะเจาะจง ร้านฟีฟ่าค้าวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

26 พ.ย 63 จ้างซ่อมรงกรองนํ�าดื�ม 3 แห่ง 88,500 เฉพาะเจาะจง กฤษธนา วิศวกรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

วิธีซื�อ/จ้างวด.ป วงเงินงบประมาณ

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน    2563

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  โทรศัพท์  042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

รายงานจัดซื�อจัดจ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราที�เสนอ

30  พ.ย 63 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 870                           เฉพาะเจาะจง กุลวัฒน์การยาง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

แบบรายงาน   ประจําปี  งบประมาณ     2563

ส่วนราชการ/หน่วยงาน    เทศบาลตําบลยางหล่อ     อําเภอศรีบุญเรือง     จังหวัดหนองบัวลําภู     โทรศัพท์      042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น     กระทรวงมหาดไทย

วด.ป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน    พฤศจิกายน    2562

วงเงินงบประมาณรายงานจัดซื�อจัดจ้าง วิธีซื�อ/จ้าง





      

      

           

  





ว.ด.ป ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราที�เสนอ

1 ธ.ค 63 จัดซื�อวัสดุอมพิวเตอร์ สํานักปลัด 17,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

1 ธ.ค 63 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป) 14,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

2 ธ.ค 63 จัดซื�อวัสดุเครื�องแต่งกาย 42,810 เฉพาะเจาะจง ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

3 ธ.ค 63 จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานคร้ว 76920 เฉพาะเจาะจง ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

3 ธ.ค 63 จัดซื�อแบบพิมพ์ 5187.5 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

4 ธ.ค 63 จัดซื�อวัสดุการเกษตร(ต้นดอกดาเรือง) 140,000 เฉพาะเจาะจง ร้านส่วนคําปาน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

8 ธ.ค 63 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 1,900 แฉพาะเจาะจง อู๋เพชรเมืองใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

22 ธ.ค 63 จ้างจัดสถานที�ตามโครงการ ผอ.สว 82,000 แฉพาะเจาะจง ร้านอุณาภรณ์ดอกไม้สด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

22 ธ.ค 63 จ้างเหมาจัดทําป้าย 7,000 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 23 ธ.ค.63 ค่าจัดอาหารและอาหารพร้อม 42,000 เฉพาะเจาะจง ต้อด-ต่อ ไก่ย่างอาหาร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

เครื�องดื�ม ตามสั�ง

28 ธ.ค 63 จัดซื�อวสดุไฟฟ้า 9,970 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดรการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

25 ธ.ค 63 จ้างทําป้ายปีใหม่ 9,500 เฉพาะเจาะจง โอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

28 ธ.ค 63 จ้างซ่อมโรงกรองนํ�าฐ้านโนนสมบูรณ์ 15,500 เฉพาะเจาะจง กฤษธนา วิสวกรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

28 ธ.ค 63 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กง 4362 86,275 เฉพาะเจาะจง ม.โตโยต้า หนองบัวลําภู เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื�อ/จ้าง

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2563

สรุปผลการดํานเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม   2563

ส่วนราชการ/หน่วยงาน เทศบาลตําบลยางหล่อ อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู โทรศัพท์ 042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

รายงานจัดซื�อจัดจ้าง





ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดย หมายเหตุ

ราที�เสนอ สังเขป

6 ม.ค 64 จัดซื�อครุภัรฑ์ DLTV 27,700 เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวโน๊คบุ๊ค เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 7 ม.ค. 64 จัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 52,735 เฉพาะเจาะจง ช่อเจริญการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

การแพทย์งานสาธารณสุข

7 ม.ค 64 จัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 150,000 เฉพาะเจาะจง ช่อเจริญการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

การแพทย์(กองารศึกษา )

7 ม.ค 64 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 1,500 เฉพาะเจาะจง น.ส ประสิทธิ� จันดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

และอาหารว่างพร้องเครื�องดื�ม

 8 ม.ค. 64 จัดซื�อเครื�องปรับอากาศ 17,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ขนาด 1,200 บีทียู

8 ม.ค 64 จัดซื�อเครื�องปรับอากาศ 25,300 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ขนาด 24,000 บีทียู

8 ม.ค 64 จัดซื�อวัสสํานักงานกองคลัง 15,337 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

11 ม.ค 64 จัดซื�อยางรถยนต์ (ยางนอก) 22,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองยางยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื�อ/จ้างว.ด.ป

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2564

                ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท์  042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

รายงานจัดซื�อจัดจ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราที�เสนอ

 11 ม.ค. 64 จ้างเหมาจักทําป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี 23,750 เฉพาะเจาะจง หจก.ดีเจธุรกิจบันเทิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

11 ม.ค 64 จัดซื�อวัสดุ 1,155 เฉพาะเจาะจง ฟีฟ่าค่าวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

11 ม.ค 64 จัดซื�อเครื�องพิมพ์ 2,600 เฉพาะเจาะจง G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 12 ม.ค.64 จัดซื�อเครื�องพิมพ์ mclfifumction เลเซค์ 15,000 เฉพาะเจาะจง G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

13 ม.ค 64 จัดซื�อหมึกพิมพ์ แผนงาน เคหะ ชุมชน 12,692 เฉพาะเจาะจง G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

13 ม.ค 64 จัดซื�อวัสดุสํานักงานแผนงาน พัฒนา 16,267 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

และจัดเก็บรายได้

13 ม.ค 64 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,795.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

13 ม.ค 64 จัดซื�อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ 47,200 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

แพทย์ (เครื�องวัคอุณภูมิแบบไม่สัมผัส)

13 ม.ค 64 จ้างเหมาจัดทําตรายาง 4,870 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองบัวตรายาง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

13 ม.ค 64 จ้างเหมาจัดทําป้ายวนิล 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2564

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท์  042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

ว.ด.ป รายงานจัดซื�อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื�อ/จ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราที�เสนอ

18 ม.ค 64 จัดซื�อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 7,900 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

(ตู้กดนํา)

21 ม.ค 64 จัดซื�อัสดุสํานักงานแผนงาน 12,320 เฉพาะเจาะจง หจก ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สังคมสงเคราะห์

21 ม.ค 64 จัดซื�อวัสดุสํานักงานแผนงานบริหาร 22,442 เฉพาะเจาะจง หจก ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

งานทัวไป

21 ม.ค 64 จัดซื�อหมึกเครื�องถ่ายเอกสาร กองครัง 11,800 เฉพาะเจาะจง หจก โอเรียน มารฌ์เก็ตติ�ง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

แอนด์ โอเอ

22 ม.ค 64 จัดซื�อวัสดุคอมพิเตอร์ 15,480 เฉพาะเจาะจง G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 22 ม.ค. 64 จ้างเหมาจัดทําป้ายรณรงค์โรคโควิด-19 5,100 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

22 ม.ค 64 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล 5,600 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพอิงเจท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 22 ม.ค. 64 จ้างซ่อมเครื�องถ่ายเอกสาร 500 เฉพาะเจาะจง หจก.โอเชียนมาร์เกตติ�ง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครุภัรฑ์เลขที 417 63-0005 แอนด์ โอเอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

22 ม.ค 64 จ้างซ่อมเครื�องคอมพิวเตอร์ 1,400 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นพีซีคอมพิวเตอร์เซอวิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 27 ม.ค 64 ค่าเลี�ยงรับรอง 12,600 เฉพาะเจาะจง นางยุพิณ สิโนรักษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

27 ม.ค 64 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ป้องกัน) 6,270 เฉพาะเจาะจง G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 27 ม.ค.64 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สํานักงาน) 21,700 เฉพาะเจาะจง G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2564

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท์  042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

ว.ด.ป รายงานจัดซื�อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื�อ/จ้าง





ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที�เสนอ

 2 ก.พ. 64 จัดซื�อวัสดุเครื�องแต่งกาย 50,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญส่งการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

  3 ก.พ. 63 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 65,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงวิจิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

หมายเลขทะเบียน กง 4362 2,510 เฉพาะเจาะจง บ โตโยต้า หนองบัวลําภู เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 4 ก.พ. 64 จ้างเหมาจัดทําไปประชาสัมพันธ์ 58,313 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพชิงค์เจ็ท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

โครงการเลือกตั�ง เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 4 ก.พ. 64 จัดซื�อวัสดุในการเลือกตั�ง 13,326 เฉพาะเจาะจง หจก ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 4 ก.พ. 64 วัสดุสํานักงาน (กระดาษต่อเนื�อง) 2,100 เฉพาะเจาะจง หจก ธนาบุ๊ค เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 10 ก.พ. 64 วัสดุ/อุปกรณ์เลือกตั�ง 343,200 เฉพาะเจาะจง ร้านพีพีซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

16 ก.พ 64 จัดซื�อแบตเตอร์รี�รถดับเพลิงอเนก 7,400 เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่เพรชเมืองใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ประสงค์

16 ก.พ 64 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิงอเนก 32,750 เฉพาะเจาะจง หจก ศรีบุญเรืองบอดี�ทรัค เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 ประสงค์หมายเลขทะเบียน 80-5215

16 ก.พ 64 จัดซื�อวัสดุไฟฟ้า 1,750 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 18 ก.พ.64 จัดซื�อวัสดุสํานักงานกองคลัง 6,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก ศรับุยเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์   2564

ส่วนราชการ/หน่วยงาน    เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท์  042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

วิธีซื�อ/จ้างว.ด.ป รายงานจัดซื�อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที�เสนอ

 18 ก.พ.64 จัดวื�อเครื�องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) 50,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน G แอรด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 18 ก.พ. 64 จัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 45,900 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองยานยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

(รถบรรทุกขยะ)

 18 ก.พ.64 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกพิมพ์ 10,220 เฉพาะเจาะจง G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 18 ก.พ. 64 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ 47,500.00 เฉพาะเจาะจง G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 19 ก.พ.64 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 240 เฉพาะเจาะจง ร้านภาสกร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 19 ก.พ.64 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,200 เฉพาะเจาะจง เอ็นท์ซีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

25 ก.พ 64 จัดซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 2,150 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเองยานยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สําหรับรถบรรทุกขยะ

ว.ด.ป รายงานจัดซื�อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์   2564

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  โทรศัพท์  042-003255

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2564

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

วิธีซื�อ/จ้าง





ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที�เสนอ

2  มี.ค 64 จัดซื�อเครื�องพิมพ์แบบฉีดหมึก 30,000 เฉพาะเจาะจง G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

พร้อมติดตั�งถังหมึกพิมพ์

( Ink tank printer )

 5 มี.ค.64 จัดซื�อแบตเตอร์รี�รถกระเช้าไฟฟ้า 7,400 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่เพชรเมื�องใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 5 มี.ค. 64 จัดซื�อวัสดุไฟฟ้า 48,650 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 5 มี.ค 64 จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว 79,990 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเจริญการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 11 มี.ค 64 จ้างเหมาจัดทําตรายาง 3,450 เฉพาะเจาะจง ร้านเทพิงค์เจ็ท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 15 มี.ค. 64 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื�องปริ�นเตอร์ 500 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นทีซีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครุภัณฑ์ เลขที� 416-59-007814

 16 มี.ค. 64 จ้างทําป้ายเลือกตั�ง 26,250 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่นไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 16 มี.ค.64 จัดวื�อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั�ง 59,050 เฉพาะเจาะจง หจก ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 17 มี.ค 64 จ้างเหมาจัดทําตรงยางเพื�อใช้ 1,750 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองบัวตรายาง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 17 มี.ค.64 จัดซื�อวัสดุเลือกตั�ง 10,016 เฉพาะเจาะจง โดนอโอเดียดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 17 มี.ค.64 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล 450 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 18 มี.ค. 64 จ้างเหมาดูดสิ�งปฏิกูล 1,400 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา พิมูล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

แบบรายงาน  ประจําปี   งบประมาณ    2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน    มีนาคม    2564

ส่วนราชการ/หน่วย เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  โทรศัพท์  042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

วิธีซื�อ/จ้างวงเงินงบประมาณว.ด.ป รายงานจัดซื�อจัดจ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที�เสนอ

 19  มี.ค. 64 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อม 12,600 เฉพาะเจาะจง นางชนิดาภา กว้าวขวาง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

เครื�องดื�ม

 23 มี.ค.64 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ 21,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Gแอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 24 มี.ค.64 จัดทําป้ายงบเลือกตั�ง 26,250 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 24 มี.ค.64 จัดซื�อวัสดุไฟฟ้า 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง

 25 มี.ค.64 จ้างเหมาเครื�องเสียง 11,000 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา ป้านภูมิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 25 มี.ค.64 จัด้อวัสดุสํานักงานกองคลัง 7,800 เฉพาะเจาะจง ร้านัน ไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

กล่องพลาสติก

 26 มี.ค.64 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อม 17,370 เฉพาะเจาะจง หจกชนิดา กว้างขวาง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

เครื�องดื�ม

 26 มี.ค.64 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

31 มี.ค 64 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลผลการ 11,500 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

เลือกตั�ง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม    2564

ส่วนราชการ/หน่วย เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  โทรศัพท์  042-003255

ว.ด.ป รายงานจัดซื�อจัดจ้าง

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

วงเงินงบประมาณ วิธีซื�อ/จ้าง

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2564



         

          

  



          

  

      



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที�เสนอ

 7  เม.ย. 64 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการป้อง 9,500 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

กันและลดอัติเหตุเทศกาลสงกรานต์

 9 เม.ย.64 จ้างเหมาจัทําป้ายนิลจุดคัดกรอง 1,440 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

บ้านป่าคา

 19 เม.ย.64 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 6,435 เฉพาะเจาะจง หจก ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

20 เม.ย 64 จ้างซ่อมเครื�องปรับอากาศ 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

420-49-003

26 เม.ย 64 จัดซื�อหมึกพิมพ์ (ช่าง) 2800 เฉพาะเจาะจง G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 27 เม.ย. 64 จัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 89900 เฉพาะเจาะจง ร้านวันไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

(งานป้องกัน)

 27 เม.ย. 64 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 69950 เฉพาะเจาะจง หจก ศรีบุญเริองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

30 เม.ย 64 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 3,781.38 เฉพาะเจาะจง บริษัทหนองบัวลําภูออโต้ลีส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ทะเบียน กค 3711 จํากัด

30 เม.ย 64 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างอาหาร 3,500 เฉพาะเจาะจง น.ส ประสิทธิ� จันดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

กลางวันและนํ�าดื�มในการประชุมสภา

วิธีซื�อ/จ้างว.ด.ป รายงานจัดซื�อจัดจ้าง

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน   2564

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท์  042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

วงเงินงบประมาณ







      

     

            

  







ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที�เสนอ

5 พ.ค 64 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1,630 เฉพาะเจาะจง บุญเย็น เจริญยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

5 พ.ค 64 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงอเนกประสงค์ 67,660 เฉพาะเจาะจง หจก ศรีบุญเรืองบอดี�ทรัค เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

หมายเลขทะเบียน 80-5215

6 พ.ค 64 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ 4,900 เฉพาะเจาะจง น.ส ประสิทธิ� จันดี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

อาหารว่างพร้อมนํ�าดื�ม

6 พ.ค 64 ซ่อมแซมโรงกรองนํ�าดื�มบ้านดอน 13,500 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษรนา วิสวกรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

เกร็ด

  6  พ.ค. 64 จัดซื�อวัสดุสํานักงานแผนงานป้องกัน 8,818 เฉพาะเจาะจง หจก ศรีบุญเรื�องวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 7  พ.ค. 64 จัดซื�อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 22,400 เฉพาะเจาะจง G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 7 พ.ค. 64 จัดซื�อหมึกคอมพิวเตอร์ สํานักปลัด 8,300 เฉพาะเจาะจง G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 7 พ.ค. 64 จัดซื�อถุงยางชีพ 12,000 เฉพาะเจาะจง หจก ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 7  พ.ค. 64 จัดซื�อพัสดุสํานักงาน 1,890 เฉพาะเจาะจง G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

11 พ.ค 64 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 9,750 เฉพาะเจาะจง วินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

11 พ.ค 64 จัดซื�อหมึกพิมพ์งาน พช 11,200 เฉพาะเจาะจง G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม   2564

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท์  042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

วงเงินงบประมาณ วิธีซื�อ/จ้างรายงานจัดซื�อจัดจ้างว.ด.ป



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที�เสนอ

12 พ.ค 64 จัดซื�อวัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 136,250 เฉพาะเจาะจง หจก ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

12 พ.ค 64 จ้างล้างแอร์พร้อมเติมนํ�ายาแอร์ 2,500 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองยานยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

17 พ.ค 64 จัดซื�อหมึกพิมพ์ 5,600 เฉพาะเจาะจง G แอนด์ G  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

19 พ.ค 64 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ 2,500 เฉพาะเจาะจง นางเครือวัลย์ นิลนามะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

อาหารว่างพร้อมนํ�าดื�ม

21 พ.ค 64 จัดซื�อวัสดุสําหรับโรงกรองนํ�า 38,700 เฉพาะเจาะจง วินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

21 พ.ค 64 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 3,002 เฉพาะเจาะจง หจก ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

  21  พ.ค. 64 ลงสํารวจวัคซีน 5,400 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ โพธ์บุญมา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 24  พ.ค. 64 จัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 75,000 เฉพาะเจาะจง หจกดีเจธุรกิจบันเทิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 26 พ.ค. 64 จัดซื�อนํ�ามันปรับปรุงสํานักสงฑ์ 12,400 เฉพาะเจาะจง นางสวาส ไชยเบ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

แจ้งใหญ่

27 พ.ค 64 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ส่วนกลาง 18,200 เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองยานยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

หมายเลขทะเบียน กข 1125

28 พ.ค 64 จัดซื�อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม   2564

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท์  042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

ว.ด.ป รายงานจัดซื�อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื�อ/จ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที�เสนอ

28 พ.ค 64 จัดซื�อครุภํณฑ์สํานักงานเก้าอี�สํานักงาน 14,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

28 พ.ค 64 โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี� 34,500 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

28 พ.ค 64 ตู้เก็บเอกสารบานเลื�อนกระจก 5,500 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณ  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

31 พ.ค 64 จัดซื�อโต๊ะทํางานไม้ 4 ตัว 22,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

31 พ.ค 64 จัดซื�อหินคลุก 17520 เฉพาะเจาะจง ร้านสามพีวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

31 พ.ค 64 วัสดุวิทยาศาสตร(์งานสาธารณสุข) 82,000 เฉพาะเจาะจง หจก ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

31 พ.ค 64 จัดซื�อพรม 19,000 เฉพาะเจาะจง วิทไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

  31  พ.ค. 64 จัดซื�อดินปลูก 750 เฉพาะเจาะจง นายกิจฏิ ยางศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

31 พ.ค 64 จ้างจัดสถานที�และจัดเวทีพร้อม 20,000 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา ป้านภูมิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 31 พ.ค. 64 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 17,250 เฉพาะเจาะจง นางยุพัส สิโนรักษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

อาหารว่าง พร้อมนํ�าดื�มตามโครงการ

ปลูกต้มไม้เนื�องในวันต้นไม้

ประจําปีทางชาติ พ.ส 2564

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม   2564

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท์  042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

ว.ด.ป รายงานจัดซื�อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื�อ/จ้าง







      

     

            

  



      

     

            

  



      

     

            

  







ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที�เสนอ

 2 มิ.ย. 64 จ้างเหมาทําพานปุ่มดอกไม้ 2,000                      เฉพาะเจาะจง นายอนุชา ป้านภูมิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 4 มิ.ย. 64 จัดซื�อตู้บานเลื�อนกระจก 2 หลัง 11,000                    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ศูนย์ ทต. โนนสมบูรณ์

 4 มิ.ย. 64 จัดซื�อตู้บานเลื�อนกระจก 2 หลัง 11,000                    เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ศนย์ ทต. 1

 7 มิ.ย. 64 เก้าอีทํางาน ผู้บริหาร 4,900                      เฉพาะเจาะจง ร้านอ.เจริญเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

8 มิ.ย 64 จัดซื�อโต๊ะพับโพเมก้าขาชุปโครเมียม 50,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.เจริญเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ขนาด 75x180 ซม

 8 มิ.ย. 64 จัดซื�อโต๊ะพับหน้าโพเม้าโดรเมียม 4 ตัว 6,600                      เฉพาะเจาะจง ร้านอ.เจริญเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

8. มิ.ย 64 จัดซื�อเก้าอี�เบาะนวมขาชุปโดรเมียม 13,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอ.เจริญเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 8 มิ.ย. 64 จัดซื�อเครื�องทํานํ�าร้อง-เย็น 7,500                      เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 9 มิ.ย. 64 จัดซื�อเครื�องพิทพ์แบบฉีดหมึก 4,300                      เฉพาะเจาะจง ร้าน G แอนด์G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

(โนนสมบูรณ์ศูนย์)

 9 มิ.ย. 64 จัดซื�อเครื�องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300                      เฉพาะเจาะจง ร้าน G แอนด์G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

(ศุนย์เทศบาล2)     

 10 มิ.ย.64 จัดซื�อหมึกพิมพ์ กองช่าง 10,080                    เฉพาะเจาะจง ร้าน G แอนด์G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

10 มิ.ย 64 จัดซื�อโต๊ะอเนกประสงค์จํานวน 5 ตัว 6,000                      เฉพาะเจาะจง ร้านบุญส่งการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

(ศุนย์ ทต.1)

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน    มิถุนายน    2564

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท์  042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

ว.ด.ป รายงานจัดซื�อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื�อ/จ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที�เสนอ

 10 มิ.ย. 64 จัดซื�อหมึกพิมพ์ (กองคลัง) 18,770                    เฉพาะเจาะจง ร้าน G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 11 มิ.ย. 64 จัดซื�อวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุกบ้ากับสัตว์ๆ 54,000                    เฉพาะเจาะจง วินไทออน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 14 มิ.ย. 64 จัดซื�อัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000                  เฉพาะเจาะจง หจก.ดีเจธุรกิจบันเทิง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

(หน้ากากอนามัย)

 15 มิ.ย. 64 จัดซื�อเครื�อพิมพ์ LED 2,600                      เฉพาะเจาะจง ร้านG แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 15 มิ.ย. 64 จัดซื�อเครื�องสํารองไฟฟ้าจํานวน 3 เครื�อง 7,500                      เฉพาะเจาะจง ร้าน G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 15 มิ.ย. 64 จัดซื�อถุงอาชีพ 16,000                    เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 15 มิ.ย. 64 จัดวื�อวัสดุเครื�องแต่งกาย 42,400                    เฉพาะเจาะจง ช่อเจริญการค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

15 มิ.ย 64 จ้างเหมาจัดทําตรายาง กองคลัง 2,350                      เฉพาะเจาะจง ร้านหนองบัวตรายาง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

15 มิ.ย 64 จ้างเหมาจัดทําตรายาง(สป) 10,690                    เฉพาะเจาะจง ร้านหนองบัวตรายาง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 16 มิ.ย. 64 จัดวื�อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื�อง 51,000                    เฉพาะเจาะจง หจก หนองบัวโอนีเว็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

คอมพิวเตอรื 3 เครื�อง

 16 มิ.ย. 64 จัดวื�อเครื�องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั�ง 4,300 เฉพาะเจาะจง หจก หนองบัวโอนีเว็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ถังหมึก

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน    มิถุนายน    2564

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท์  042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

ว.ด.ป รายงานจัดซื�อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื�อ/จ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที�เสนอ

 21 มิ.ย. 64 จ้างอมรถบรรทุกขยะ 320                         เฉพาะเจาะจง นายกุลวัฒน์ ดอนหมื�น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

22.มิ.ย 64 จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตสําเร็จรูป) 32,000                    เฉพาะเจาะจง ร้านสามพีวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

28 มิ.ย 64 จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง 4,700                      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรื�องสมพรรุ่งเรื�องยานยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

28 มิ.ย 64 จ้างซ่อมเครื�องอมพิวเตอร์ 1,200                      เฉพาะเจาะจง ร้านวันสต๊อปไอที เอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน    มิถุนายน    2564

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท์  042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

ว.ด.ป รายงานจัดซื�อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื�อ/จ้าง





      

            

  



      

            

  



      

            

  





ผูเสนอราคาและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที่เสนอ

 6 ก.ค 64 จางซื้อปมสูบน้ํา 9,500.00  เฉพาะเจาะจง รานสามพีสัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง

 13 ก.ค 64 จางเหมาจัดทําปายไวนิล 18,000.00 เฉพาะเจาะจง รานโอเพนไอเดีย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง

  14ก.ค 64 จางซอมเลื่อยโซยนต 086-63 -00005 4,150.00 เฉพาะเจาะจง รานสมพรรุงเรืองเกษตรยนต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง

14 ก.ค 64 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล 2,400 เฉพาะเจาะจง รานโอเพนไอเดีย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง

14 ก.ค 64 จางเหมาประกอบอาหาร 2,450.00             เฉพาะเจาะจง นางยุพัส ลิโนรักษ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง

15 ก.ค 64 จางซอมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 256,020.00         เฉพาะเจาะจง นายมงคล ทองพิม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง

81-12250 นภ

20 ก.ค 64 โครงการวางทอระบายน้ํา 9,500.00             เฉพาะเจาะจง รานสามพีวัสดุ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง

บานโนนมวงนอย ม.8

20 ก.ค 64 จางเหมาถายเอกสาร 1,195.00             เฉพาะเจาะจง รานเทคโน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง

20 ก.ค 64 จางเหมัดทําปายประกาศจังหวัด 720.00               เฉพาะเจาะจง รานโอเพนไอเดีย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง

หนองบัวลําภู

21 ก.ค 64 ปายชุนชมนาอยูนามอง 450.00               เฉพาะเจาะจง รานโอเพนไอเดีย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง

21 ก.ค 64 ปายแหเทียน 450.00               เฉพาะเจาะจง รานโอเพนไอเดีย เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง

30 ก.ค 64 จางเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 1,400.00             เฉพาะเจาะจง นายปรีชา พิมมล เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง

30 ก.ค 64 จางซอมรถยนตสวนกลาง 20,240.00           เฉพาะเจาะจง รานรุงเรือง ยานยนต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง

ทะเบียน กค 3711

สวนราชการ/หนวยงาน  เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท  042-003255

แบบรายงาน  ประจําป  งบประมาณ  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  2564

สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ว.ด.ป รายงานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง









ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที�เสนอ

 3 ส.ค.64 จ้างซ่อยรถขยะ 32,500.00 เฉพาะเจาะจง ธนวัชออโต้เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 9 ส.ค. 64 จ้างซ่อมเครื�องปรับอาการ 17,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 13 ส.ค. 64 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านป่าคา 37,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสอาร์ที�กอนสตรัคชัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 13 ส.ค. 64 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันใน 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วิวเบเกอรี� เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

การประชุมสภา

 16 ส.ค. 64 จางซอมรถดับเพลิง 14,360.00 เฉพาะเจาะจง เพชรเมื�องใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

20 ส.ค 64 จางซอมรถยนตสวนกลาง 3,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองยานยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

หมายเลขทะเบียน ภข 1135

20 ส.ค 64 จ้างเหมาจัดสถานที�พิธีเปิด 52,500.00 เฉพาะเจาะจง รพร.สหภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

โรงบาลสนาม

 20 ส.ค. 64 จางเหมาจักทําปายพระบรมฉายาลักษณ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 20 ส.ค. 64 จ้างเหมาจัดทําป้าย 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 20 ส.ค. 64 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 40,500.00 เฉพาะเจาะจง ยุพัส สิโนรักษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

อาหารว่างพิธีเปิดโรงบาลสมาน

วงเงินงบประมาณ วิธีซื�อ/จ้างว.ด.ป รายงานจัดซื�อจัดจ้าง

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม   2564

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท์  042-007104

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที�เสนอ

 30 ส.ค. 64 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและ 4,500.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านวิวเบเกอี� เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

อาหารว่างพร้อมเครื�องดื�ม

30 ส.ค 64 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล 4,140.00                  เฉพาะเจาะจง โอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

30 ส.ค 64 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล 1,050.00                  เฉพาะเจาะจง โอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

รายงานจัดซื�อจัดจ้างว.ด.ป

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ    2564

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท์  042-007104

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม   2564

วงเงินงบประมาณ วิธีซื�อ/จ้าง







ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที�เสนอ

 8 ก.ย. 64 จ้างซ่อมรถดับ้พลิงอเนกประสงค์ 14,360.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านอู่เพชรเมื�องใหม่ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 8 ก.ย. 64 จ้างซ่อมเครื�องปรับอากาศ 3,700.00                       เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 8 ก.ย. 64 จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว 15,518.00                     เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 9 ก.ย. 64 จัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน(ชุดรับแขก) 16,500.00                     เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.เจริญเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 14 ก.ย.64 จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง (ม.7) 20,000.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านมุกสุวรรณ2010 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 14 ก.ย.64 จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง (ม.2) 20,000.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านมุกสุวรรณ2010 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 14 ก.ย.64 จัดซื�อวัสดุอุปกรณ์โครงการไม้ง่าม 4,200.00                       เฉพาะเจาะจง ร้านวินไท ออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 14 ก.ย.64 จัดซื�อวัสดุที�เกี�ยวข้องในโ 37,500.00                     เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ใจรัก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

โครงการไม้ง่าม

 14 ก.ย.64 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล 2,350.00                       เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 14 ก.ย.64 จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการ 17,850.00                     เฉพาะเจาะจง นางยุพัส  สิโนรักษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ไม้ง่าม

 14 ก.ย.64 จ้างก่อสร้างศูนย์พักคอย 25,000.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านสามพีวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 14 ก.ย.64 จ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ 500.00                          เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ไง่าม

(ลงชื�อ) ..................................................ผู้รายงาน

       (นางสาวชุติกาญจน์  เดชะ)

     เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน    2564

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท์  042-007104

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

วงเงินงบประมาณ วิธีซื�อ/จ้างว.ด.ป รายงานจัดซื�อจัดจ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราที�เสนอ

 14 ก.ย.64 จ้างเหมาบริการพื�นที�เก็บข้อมูลระบบ 6,955.00                       เฉพาะเจาะจง บ.บิ�กบีโซลูชั�น จํากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี64

 16 ก.ย. 64 จัดซื�อวัสดุเครื�องแต่งกาย 17,850.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านวินไท ออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 16 ก.ย. 64 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อม 17,850.00                     เฉพาะเจาะจง นางยุพัส  สิโนรักษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

เครื�องดื�มโครงการ 1 หมู่บ้าน

1 ทีม ไม้ง่าม

 16 ก.ย. 64 จ้าซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านป่าคา ม.2 58,518.30                     เฉพาะเจาะจง หจก.เอสอาร์ที คอนสตรัคชั�น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 17 ก.ย. 64 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,700.00                     เฉพาะเจาะจง ร้าน G แอนด์ G เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 20 ก.ย. 64 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,900.00                       เฉพาะเจาะจง ร้านวันสต๊อป ไอที เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 21 ก.ย. 64 จ้างซ่อมเครื�องสูบนํ�าด้วยไฟฟ้า 9,500.00                       เฉพาะเจาะจง ร้านสามพีวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

บ้านยางหล่อ

 22 ก.ย.64 จัดซื�อหินคลุก 37,866.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านสามพีวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 22 ก.ย.64 จัดซื�อหินคลุก 37,866.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านสามพีวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 23 ก.ย. 64 จ้างเหมาแรงงานปรับปรุงที�พักแพทย์ 15,000.00                     เฉพาะเจาะจง นายสุบรรณ  พะชะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 23 ก.ย. 64 จ้างเหมาแรงงานซักผ้าห่ม 5,000.00                       เฉพาะเจาะจง นางสมคิด  ชัยเหม่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 29 ก.ย.64 จัดซื�อครุภัณฑ์กีฬาเครื�องออกกําลังกาย 219,900 เฉพาะเจาะจง ร้านวรพล เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ปัญหา/อุปสรรค                                                 ไม่มี

ข้อเสนอแนะ                                                      ไม่มี

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน    2564

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท์  042-007104

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

ว.ด.ป รายงานจัดซื�อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื�อ/จ้าง



 เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
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