
 

  

 

 

 

 ประกาศเทศบาลตําบลอาจสามารถ 
เรื่อง  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�างหรือการจัดหาพัสดุประจําป! ๒๕๖๓  

            ………………………………………………… 
 

  ด�วยจังหวัดแจ�งให�ทุกหน*วยงานของรัฐ  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข�อมูลข*าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให�จัดส*งสําเนาแบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�างหรือการจัดหาพัสดุประจําป! ๒๕๖๓ และ
ให�ป6ดประกาศเผยแพร*รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�างหรือการจัดหาพัสดุประจําป! (แบบ สขร.๑) ให�ทราบท่ัวกันนั้น 

  บัดนี้ เทศบาลตําบลอาจสามารถ ได�รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�างหรือการจัดหาพัสดุประจําป!
งบประมาณ ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) เสร็จเรียบร�อยแล�ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท�ายประกาศนี้ 

   จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 
    (นายจรินทรB    สายเชื้อ) 

   นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ท่ี  รอ ๕๓๖๐๒/๑๐๓  เทศบาลตําบลอาจสามารถ 
๑๙๙ หมู* ๗ อําเภออาจสามารถ                      
จังหวัดร�อยเอ็ด  ๑๔๕๖๐ 

 

                                                                 ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   ขอส*งแบบรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�างหรือการจัดหาพัสดุประจําป! (แบบ สขร.๑)   

เรียน   นายอําเภออาจสามารถ 

อ�างถึง   หนังสือท�องถ่ินอําเภออาจสามารถ  ท่ี รอ ๐๐๒๓.๒๕/ว ๑๓๔  ลงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

สิ่งท่ีส*งมาด�วย    รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�างประจําป! ๒๕๖๓  (แบบ สขร.๑)   จํานวน ๑ ชุด                    

                         ตามท่ี แจ�งให�องคBกรปกครองส*วนท�องถ่ิน    เพ่ือถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข�อมูลข*าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และให�รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�างประจําป! ๒๕๖๓ พร�อมท้ังลงข�อมูลในเว็บไซดB 
(www.tessbanatsamat.th) เพ่ือให�ประชาชนสามารถเข�าตรวจสอบได� (แบบ สขร.๑) นั้น 

             บัดนี้  เทศบาลตําบลอาจสามารถ   ได�รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�างประจําป! ๒๕๖๓                    
(แบบ สขร.๑) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีส*งมาพร�อมนี้ 
                      

                        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายจรินทรB   สายเชื้อ) 
 นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

       บันทึกข	อความ 

ส*วนราชการ  เทศบาลตําบลอาจสามารถ  

ท่ี รอ ๕๓๖๐๒               วันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  

เรื่อง  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�างประจําป! ๒๕๖๓   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 
 

ตามประกาศคณะกรรมการข�อมูลข*าวสารของทางราชการ เรื่องกําหนดให�ข�อมูลข*าวสารเก่ียวกับ
การพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ�างของหน*วยงานภาครัฐเปQนข�อมูลข*าวสารท่ีต�องจัดไว�ให�ประชาชนตรวจดูได�ตามาตรา 
๙ วรรคหนึ่ง (๘) พระราชบัญญัติข�อมูลข*าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให�หน*วยงานของภาครัฐจัดทําสรุปผล
การพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ�างของหน*วยงานภาครัฐเปQนรายเดือนทุก ๆเดือน โดยบันทึกไห�มีรายละเอียดเก่ียวกับ
งานท่ีจัดซ้ือจัดจ�างวงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ หรือจ�าง รายชื่อผู�เข�าเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคา และเหตุผลท่ีคัดเลือกผู�เสนอราคารายนั้นโดยสรุป เพ่ือเปQนดรรชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชน 
 

  บัดนี้ งานพัสดุและทะเบียนทรัพยBสิน เทศบาลตําบลอาจสามารถ ขอรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�าง
ประจําป! ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) ตามเอกสารท่ีแนบมาพร�อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 (นายไพศาล   คชภูธร) 

เจ�าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
 

เรียน  ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี      
        -เห็นควรให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุดําเนินการตามระเบียบฯ   ความเห็นของปลัดเทศบาล 
             -เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
  (นางไพรินทรB    หาญสุริยB) 
     หัวหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ      
          
 

-ดําเนินการตามระเบียบต*อไป 
 
 
      (นายจรินทรB    สายเชื้อ) 
นายกเทศมนตรีตําบลอาจสามารถ 

  
 



แบบ สขร.1

รายช่ือผู
เสนอราคา ผู
ได
รับการคัดเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจ
าง หรือข
อตกลงในการซ้ือ

1 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง (แก)สหุงต
ม) จํานวน 33 ถัง 13,794 13,794 เฉพาะเจาะจง สามารถแก)ส สามารถแก)ส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2563

จํานวน 13,794 บาท จํานวน 13,794 บาท ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

2 จ
างเหมาปฏิบัติงาน ณ.ศูนย=ปฏิบัติการในการช>วยเหลือ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.มะนิดา  สอนมาลา น.ส.มะนิดา  สอนมาลา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 37/2563

ประชาชน จํานวน 8,000 บาท จํานวน 8,000 บาท ลงวันท่ี 1 ต.ค. 2562

3 จ
างเหมาซ>อมแซมโรงกรองนํ้าหมู> 12 ล
างไส
กรองเมนเบรน 900 900 เฉพาะเจาะจง ร
าน เจ ที เอ็น ซัพพลาย ร
าน เจ ที เอ็น ซัพพลาย ใบส่ังจ
างเลขท่ี 1/2563

จํานวน 900 บาท จํานวน 900 บาท ลงวันท่ี 2 ต.ค. 2562

4 จ
างเหมาจัดทําปCายไวนิล ลานเต
นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ใบส่ังจ
างเลขท่ี 30/2563

จํานวน 1,200 บาท จํานวน 1,200 บาท ลงวันท่ี 10 ต.ค. 2562

5 จ
างเหมาจัดทําพวงมาลา ในวันคล
ายวันสวรรคต 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางกุล   สุทธวา นางกุล   สุทธวา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 31/2563

จํานวน 1,000 บาท จํานวน 1,000 บาท ลงวันท่ี 10 ต.ค. 2562

6 จ
างเหมาซ>อมแซมรถยนต= ยี่ห
อ TATA ทะเบียน บร 3602 11,100 11,100 เฉพาะเจาะจง ร
าน อ
วนการเจริญยนต= ร
าน อ
วนการเจริญยนต= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 1/2563

รหัส 001-58-0001 จํานวน 11,100 บาท จํานวน 11,100 บาท ลงวันท่ี 15 ต.ค. 2562

7 จ
างเหมาจัดทําพวงมาลา ในวันปIยมหาราช 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางกุล   สุทธวา นางกุล   สุทธวา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 38/2563

จํานวน 1,000 บาท จํานวน 1,000 บาท ลงวันท่ี 22 ต.ค. 2562

8 จัดซ้ือลูกรังและดินถม เพื่อปรับปรุงถนนในเขตเทศบาล 91,000 91,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไหลเพิ่มพูล หจก.ไหลเพิ่มพูล ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2563

จํานวน 91,000 บาท จํานวน 91,000 บาท ลงวันท่ี 28 ต.ค. 2562

9 จัดซ้ือนม UHT ชนิดกล>อง ให
กับศูนย=พัฒนาเด็กเล็ก 48,914.10 48,914.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทุ>งกุลาแดร่ีฟูดส=จํากัด บริษัท ทุ>งกุลาแดร่ีฟูดส=จํากัด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2563

จํานวน 6,255 กล>อง จํานวน 48,914.10 บาท จํานวน 48,914.10 บาท ลงวันท่ี 30 ต.ค. 2562

10 จัดซ้ือแก)สหุงต
ม จํานวน 30 ถัง 12,540 12,540 เฉพาะเจาะจง ร
าน สามารถแก)ส ร
าน สามารถแก)ส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2563

จํานวน 12,540 บาท จํานวน 12,540 บาท ลงวันท่ี 1 พ.ย. 2562

11 จ
างเหมาเล้ียงรับรองอาหารว>างในการประชุมสภาเทศบาล 725 725 เฉพาะเจาะจง นางกุล  สุทธวา นางกุล  สุทธวา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 76/2563

จํานวน 725 บาท จํานวน 725 บาท ลงวันท่ี 1 พ.ย. 2562

12 จัดซ้ือวัสดุไฟฟCาและวิทยุ 29,220 29,220 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2563

จํานวน 29,220 บาท จํานวน 29,220 บาท ลงวันท่ี 1 พ.ย. 2562

13 จ
างเหมาจัดทําปCาย เพื่อใช
ในงานประเพณีลอยกระทง 10,570 10,570 เฉพาะเจาะจง ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ใบส่ังจ
างเลขท่ี 77/2563

จํานวน 10,570 บาท จํานวน 10,570 บาท ลงวันท่ี 4 พ.ย. 2562

เปOนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปOนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปOนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปOนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปOนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปOนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปOนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�าง ประจําป�งบประมาณ 2563

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ
าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ
าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ
าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เปOนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปOนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปOนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปOนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปOนผู
เสนอราคาตํ่าสุด

เปOนผู
เสนอราคาตํ่าสุด



14 จัดซ้ือถ
วยรางวัล มงกฎ และสายสะพาย เพื่อใช
ในงาน 12,210 12,210 เฉพาะเจาะจง บริษัท ร
อยเอ็ดกีฬาภัณฑ= บริษัท ร
อยเอ็ดกีฬาภัณฑ= ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2563

ประเพณีลอยกระทง จํานวน 12,210 บาท จํานวน 12,210 บาท ลงวันท่ี 5 พ.ย. 2562

15 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ= สําหรับตกแต>งสถานท่ี 31,750 31,750 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2563

เพื่อใช
ในงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 31,750 บาท จํานวน 31,750 บาท ลงวันท่ี 6 พ.ย. 2562

16 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน สําหรับงานประเพณีลอยกระทง 28,849 28,849 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2563

จํานวน 28,849 บาท จํานวน 28,849 บาท ลงวันท่ี 6 พ.ย. 2562

17 จ
างเหมาการแสดงระบบแสงสีเสียง 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายอภิรักษ=  พรรณงาม นายอภิรักษ=  พรรณงาม ใบส่ังจ
างเลขท่ี 79/2563

สําหรับงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 27,000 บาท จํานวน 27,000 บาท ลงวันท่ี 6 พ.ย. 2562

18 จ
างเหมาประดับตกแต>งสถานท่ี 21,700 21,700 เฉพาะเจาะจง นางศรี  วาพันสุ นางศรี  วาพันสุ ใบส่ังจ
างเลขท่ี 80/2563

สําหรับใช
จัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 21,700 บาท จํานวน 21,700 บาท ลงวันท่ี 6 พ.ย. 2562

19 จ
างเหมาคณะกลองยาว 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นางละมุล  เสนามาตย= นางละมุล  เสนามาตย= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 78/2563

เพื่อใช
ในขบวนแห>ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 6,000 บาท จํานวน 6,000 บาท ลงวันท่ี 8 พ.ย. 2562

20 จ
างเหมาบริการตรวจเช็คกล
องวงจรปIด 500 500 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 93/2563

รหัส 455-56-0001 จํานวน 500 บาท จํานวน 500 บาท ลงวันท่ี 15 พ.ย. 2562

21 จ
างเหมาซ>อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร= รหัส 416-52-0010 1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 94/2563

จํานวน 1,700 บาท จํานวน 1,700 บาท ลงวันท่ี 15 พ.ย. 2562

22 จ
างเหมาซ>อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร= รหัส 416-53-0024 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 94/2563

จํานวน 1,300 บาท จํานวน 1,300 บาท ลงวันท่ี 15 พ.ย. 2562

23 จัดซ้ือยางมะตอยสําเร็จรูป 65,000 65,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน แสงพลายพานิช ร
าน แสงพลายพานิช ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2563

จํานวน 65,000 บาท จํานวน 65,000 บาท ลงวันท่ี 18 พ.ย. 2562

24 จ
างเหมาซ>อมแซมมอเตอร=ไฟฟCา 3 เฟส 15 แรงม
า 8,730 8,730 เฉพาะเจาะจง ร
าน รณชัยการไฟฟCา ร
าน รณชัยการไฟฟCา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 14/2563

รหัส 465-54-0001 จํานวน 8,730 บาท จํานวน 8,730 บาท ลงวันท่ี 20 พ.ย. 2562

25 จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร= 7,600 7,600 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2563

จํานวน 7,600 บาท จํานวน 7,600 บาท ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2562

26 จัดซ้ือครุภัณฑ=สํานักงาน พัดลมติดผนัง โต)ะญ่ีปุSน ตู
เย็น 84,300 84,300 เฉพาะเจาะจง ร
าน พิพัฒน=การไฟฟCา ร
าน พิพัฒน=การไฟฟCา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 17/2563

โต)ะวางคอม  เก
าอี้  โต)ะบูชาหมู> จํานวน 84,300 บาท จํานวน 84,300 บาท ลงวันท่ี 22 พ.ย. 2562

27 จ
างเหมาซ>อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร= รหัส 416-58-0053 1,150 1,150 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร=เซอร=วิส ร
าน ปร้ินเตอร=เซอร=วิส ใบส่ังจ
างเลขท่ี 106/2563

จํานวน 1,150 บาท จํานวน 1,150 บาท ลงวันท่ี 28 พ.ย. 2562
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28 จ
างเหมาซ>อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร= รหัส 416-59-0063 2,040 2,040 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร=เซอร=วิส ร
าน ปร้ินเตอร=เซอร=วิส ใบส่ังจ
างเลขท่ี 107/2563

จํานวน 2,040 บาท จํานวน 2,040 บาท ลงวันท่ี 28 พ.ย. 2562

29 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร= 33,420 33,420 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร=เซอร=วิส ร
าน ปร้ินเตอร=เซอร=วิส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2563

จํานวน 33,420 บาท จํานวน 33,420 บาท ลงวันท่ี 29 พ.ย. 2562

30 จัดซ้ือหมึกพิมพ=เคร่ืองโทรสาร จํานวน 2 กล>อง 2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร=เซอร=วิส ร
าน ปร้ินเตอร=เซอร=วิส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 112/2563

จํานวน 2,900 บาท จํานวน 2,900 บาท ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 2562

31 จ
างเหมาเติมหมึกตลับเคร่ืองปร้ินเตอร= 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร=เซอร=วิส ร
าน ปร้ินเตอร=เซอร=วิส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 113/2563

จํานวน 1,600 บาท จํานวน 1,600 บาท ลงวันท่ี 2 ธ.ค. 2562

32 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส>งยางรถยี่ห
อ BRIOGESTONE 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน พนมไพรการยาง ร
าน พนมไพรการยาง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2563

245/70 R16 จํานวน 4 เส
น จํานวน 22,000 บาท จํานวน 22,000 บาท ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2562

33 จัดซ้ือวัสดุงานบ
านงานครัว 14,640 14,640 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2563

จํานวน 14,640 บาท จํานวน 14,640 บาท ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2562

34 จัดซ้ือนํ้ามัน 2T จํานวน 48 ขวด 6,240 6,240 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2563

จํานวน 6,240 บาท จํานวน 6,240 บาท ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2562

35 จัดซ้ือผ
าประดับสถานท่ีสีเหลือง จํานวน 1 ม
วน 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2563

จํานวน 1,500 บาท จํานวน 1,500 บาท ลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2562

36 จัดซ้ือวัสดุไฟฟCาและวิทยุ (ลูกลอยไฟฟCา) 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 159/2563

จํานวน 2,250 บาท จํานวน 2,250 บาท ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2562

37 จัดซ้ือมิเตอร=วัดนํ้า จํานวน 40 ตัว 19,200 19,200 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 27/2563

จํานวน 19,200 บาท จํานวน 19,200 บาท ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2562

38 จัดซ้ือวัสดุก>อสร
าง 176,731 176,731 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2563

จํานวน 176,731 บาท จํานวน 176,731 บาท ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2562

39 จ
างเหมาจัดทําธ.ญ่ีปุSนพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู>หัว 9,600 9,600 เฉพาะเจาะจง ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2563

จํานวน 9,600 บาท จํานวน 9,600 บาท ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2563

40 จ
างเหมาเล้ียงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล 725 725 เฉพาะเจาะจง นางกุล  สทธวา นางกุล  สทธวา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 160/2563

จํานวน 725 บาท จํานวน 725 บาท ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2562

41 จัดซ้ือส่ิงพิมพ=สรุปผลการดําเนินการตามนโยบาย 96,000 96,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันใจการพิมพ= บริษัท ทันใจการพิมพ= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 30/2563

จํานวน 96,000 บาท จํานวน 96,000 บาท ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2562
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42 จัดซ้ือวัสดุก>อสร
าง 22,320 22,320 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2563

จํานวน 22,320 บาท จํานวน 22,320 บาท ลงวันท่ี 19 ธ.ค. 2562

43 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต= ยี่ห
อ FB 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ^การช>าง ร
าน โอ^การช>าง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 167/2563

จํานวน 2,800 บาท จํานวน 2,800 บาท ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2562

44 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 99,500 99,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน มานะการดับเพลิง ร
าน มานะการดับเพลิง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 32/2563

จํานวน 99,500 บาท จํานวน 99,500 บาท ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2562

45 จ
างเหมาเติมนํ้ายาเคมีถังดับเพลิง จํานวน 10 ถัง 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน มานะการดับเพลิง ร
าน มานะการดับเพลิง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 34/2563

จํานวน 6,000 บาท จํานวน 6,000 บาท ลงวันท่ี 2 ม.ค. 2563

46 จัดซ้ือแก)สหุงต
ม จํานวน 36 ถัง 15,048 15,048 เฉพาะเจาะจง ร
าน สามารถแก)ส ร
าน สามารถแก)ส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 55/2563

จํานวน 15,048 บาท จํานวน 15,048 บาท ลงวันท่ี 2 ม.ค. 2563

47 จ
างเหมาดูดส่ิงปฎิกูล ห
องนํ้าห
องสว
มตลาดสดง 500 500 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์  ตุลาใคร นายประสิทธิ์  ตุลาใคร ใบส่ังจ
างเลขท่ี 196/2563

จํานวน 500 บาท จํานวน 500 บาท ลงวันท่ี 2 ม.ค. 2563

48 จ
างเหมาซ>อมแซมรถยนต= ทะเบียน กข 3886 ร
อยเอ็ด 1,552 1,552 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ^การช>าง ร
าน โอ^การช>าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 199/2563

รหัส 001-44-0001 จํานวน 1,552 บาท จํานวน 1,552 บาท ลงวันท่ี 3 ม.ค. 2563

49 จ
างเหมาล
างไส
 RO4040 โรงกรองนํ้าในเทศบาล 963 963 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอ เชีย วอเตอร= ร
าน เอ เชีย วอเตอร= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 233/2563

จํานวน 963 บาท จํานวน 963 บาท ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2563

50 จัดซ้ือวัสดุไฟฟCาและวิทยุ 48,690 48,690 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2563

จํานวน 7,600 บาท จํานวน 7,600 บาท ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2563

51 จัดซ้ือผ
าประดับตกแต>งสถานท่ี จํานวน 5 ม
วน 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 41/2563

จํานวน 7,740 บาท จํานวน 7,740 บาท ลงวันท่ี 13 ม.ค. 2563

52 จัดซ้ือวัสดุไฟฟCาและวิทยุ 16,645 16,645 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 43/2563

จํานวน 16,645 บาท จํานวน 16,645 บาท ลงวันท่ี 17 ม.ค. 2563

53 จัดซ้ือวัสดุก>อสร
าง 39,319.50 39,319.50 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2563

จํานวน 39,319.50 บาท จํานวน 39,319.50 บาท ลงวันท่ี 17 ม.ค. 2563

54 จ
างเหมารถยนต=ปรับอากาศวีไอพี 2 ช้ัน 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นายธนพงษ=  ต
นอารีย= นายธนพงษ=  ต
นอารีย= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 46/2563

จํานวน 60,000 บาท จํานวน 60,000 บาท ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2563

55 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต>งกาย 22,950 22,950 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 50/2563

จํานวน 22,950 บาท จํานวน 22,950 บาท ลงวันท่ี 20 ม.ค. 2563
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56 จัดซ้ือกระเป`าใส>เอกสาร ตามโครงการฝbกอบรม 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน มงคล ร
าน มงคล ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2563

เพิ่มประสิทธิ์ภาพ จํานวน 10,500 บาท จํานวน 10,500 บาท ลงวันท่ี 22 ม.ค. 2563

57 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร=หรือการแพทย= 1,926 1,926 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอเชีย วอเตอร= ร
าน เอเชีย วอเตอร= ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 231/2563

(สารกรองเรซ่ิน) จํานวน 1,926 บาท จํานวน 1,926 บาท ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2563

58 จ
างเหมาซ>อมแซมรถยนต= ทะเบียน กข 3886 ร
อยเอ็ด 4,970 4,970 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ^การช>าง ร
าน โอ^การช>าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 232/2563

จํานวน 4,970 บาท จํานวน 4,970 บาท ลงวันท่ี 27 ม.ค. 2563

59 จัดซ้ือไส
กรองเมนเบรน RO รุ>น BW-4040 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอ เชีย วอเตอร= ร
าน เอ เชีย วอเตอร= ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 52/2563

จํานวน 8,000 บาท จํานวน 8,000 บาท ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2563

60 จัดซือแก)สหุ>งต
ม จํานวน 21 ถัง 8,778 8,778 เฉพาะเจาะจง ร
าน สามารถแก)ส ร
าน สามารถแก)ส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63/2563

จํานวน 8,778 บาท จํานวน 8,778 บาท ลงวันท่ี 3 ก.พ. 2563

61 จ
างเหมาซ>อมแซมรถยนต= ทะเบียน บ 8240 ร
อยเอ็ด 1,620 1,620 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ^การช>าง ร
าน โอ^การช>าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 266/2563

จํานวน 1,620 บาท จํานวน 1,620 บาท ลงวันท่ี 6 ก.พ. 2563

62 จ
างเหมาเล้ียงรับรองอาหารว>างในการประชุมสภาเทศบาล 750 750 เฉพาะเจาะจง นางกุล  สุทธวา นางกุล  สุทธวา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 272/2563

จํานวน 750 บาท จํานวน 750 บาท ลงวันท่ี 7 ก.พ. 2563

63 จ
างเหมาปะยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-8644 500 500 เฉพาะเจาะจง ร
าน จ^องการยาง ร
าน จ^องการยาง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 276/2563

จํานวน 500 บาท จํานวน 500 บาท ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2563

64 จัดซ้ือกระดาษ A4  จํานวน 40 ลัง 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 56/2563

จํานวน 21,000 บาท จํานวน 21,000 บาท ลงวันท่ี 11 ก.พ. 2563

65 จ
างเหมาซ>อมแซมกล
องวงจรปIด 1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน บี เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 330/2563

จํานวน 1,700 บาท จํานวน 1,700 บาท ลงวันท่ี 17 ก.พ. 2563

66 จัดซ้ือครุภัณฑ=โฆษณาและเผยแพร> กล
องวงจรปIด 65,500 65,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน บี เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 59/2563

จํานวน 65,500 บาท จํานวน 65,500 บาท ลงวันท่ี 18 ก.พ. 2563

67 จัดซ้ือครุภัณฑ=โฆษณาและเผยแพร> จอโทรทศัน= แอล อี ดี 11,700 11,700 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน บี เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 60/2563

จํานวน 11,700 บาท จํานวน 11,700 บาท ลงวันท่ี 18 ก.พ. 2563

68 จ
างเหมาซ>อมแซมเตาเผาขยะ 67,000 67,000 เฉพาะเจาะจง นายศุภมงคล  จันทร=ราช นายศุภมงคล  จันทร=ราช ใบส่ังจ
างเลขท่ี 58/2563

จํานวน 67,000 บาท จํานวน 67,000 บาท ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2563

69 จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟCา ขนาด 800 VA 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน บี เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 59/2563

จํานวน 2,500 บาท จํานวน 2,500 บาท ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2563
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70 จัดซ้ือแผงยึดติดทีวีติดผนัง 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 291/2563

จํานวน 1,500 บาท จํานวน 1,500 บาท ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2563

71 จ
างเหมาซ>อมแซมรถจักรยานยนต= ทะเบียน กลต 308 ร
อยเอ็ด 1,040 1,040 เฉพาะเจาะจง ร
าน ธวัชชัย กุญแจ ร
าน ธวัชชัย กุญแจ ใบส่ังจ
างเลขท่ี 331/2563

จํานวน 1,040 บาท จํานวน 1,040 บาท ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2563

72 จ
างเหมาติดต้ังสายแลนภายในสํานักงานเทศบาล 4,600 4,600 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 332/2563

จํานวน 4,600 บาท จํานวน 4,600 บาท ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2563

73 จัดซ้ือคลอรีนผง จํานวน 6 ถัง 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน โฟร=เอส ร
าน โฟร=เอส ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 61/2563

จํานวน 21,000 บาท จํานวน 21,000 บาท ลงวันท่ี 25 ก.พ. 2563

74 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืมสําหรับผู
เข
าร>วมการประชาคม 1,016 1,016 เฉพาะเจาะจง นางดํา ธรรมลา นางดํา ธรรมลา ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 334/2563

จํานวน 1,016 บาท จํานวน 1,016 บาท ลงวันท่ี 2 มี.ค. 2563

75 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ=เพื่อใช
ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให
 24,800 24,800 เฉพาะเจาะจง ห
างสิริมา ค
าผ
า ห
างสิริมา ค
าผ
า ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2563

ความรู
ในการปCองกันโรคโคโรนา จํานวน 24,800 บาท จํานวน 24,800 บาท ลงวันท่ี 5 มี.ค. 2563

76 จ
างเหมาซ>อมแซมปfgมนํ้าโรงกรองนํ้า 2,280 2,280 เฉพาะเจาะจง ร
าน รณชัยการไฟฟCา แอร= ร
าน รณชัยการไฟฟCา แอร= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 333/2563

จํานวน 2,280 บาท จํานวน 2,280 บาท ลงวันท่ี 9 มี.ค. 2563

77 จ
างเหมาซ>อมแซมรถบรรทุกนํ้า ทะเบียน บ8240 ร
อยเอ็ด 1,680 1,680 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ^ การช>าง ร
าน โอ^ การช>าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 339/2563

จํานวน 1,680 บาท จํานวน 1,680 บาท ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2563

78 จ
างเหมาดูดส
วมภายในเทศบาล 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์  ตุลาใคร นายประสิทธิ์  ตุลาใคร ใบส่ังจ
างเลขท่ี 340/2563

จํานวน 2,000 บาท จํานวน 2,000 บาท ลงวันท่ี 12 มี.ค. 2563

79 จ
างเหมาเติมหมึก จํานวน 3 ตลับ 600 600 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร=เซอร=วิส ร
าน ปร้ินเตอร=เซอร=วิส ใบส่ังจ
างเลขท่ี 341/2563

จํานวน 600 บาท จํานวน 600 บาท ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563

80 จัดซ้ือวัสดุก>อสร
าง 4,160 4,160 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 345/2563

จํานวน 4,160 บาท จํานวน 4,160 บาท ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563

81 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต>งกาย 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง ร
าน ศิวะลีพาณชย= ร
าน ศิวะลีพาณชย= ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 345/2563

จํานวน 2,400 บาท จํานวน 2,400 บาท ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563

82 จ
างเหมาจัดทําปCาย ห
ามจับปลา 1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 345/2563

จํานวน 1,080 บาท จํานวน 1,080 บาท ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563

83 จ
างเหมาซ>อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร= รหัส 416-52-0010 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี ที คอมพิวเตอร= ร
าน พี ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 354/2563

จํานวน 1,600 บาท จํานวน 1,600 บาท ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563
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84 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร= 16,600 16,600 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 67/2563

จํานวน 11,600 บาท จํานวน 11,600 บาท ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563

85 จัดซ้ือวัสดุไฟฟCาและวิทยุ 93,650 93,650 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 70/2563

จํานวน 93,650 บาท จํานวน 93,650 บาท ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563

86 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส>ง 8,200 8,200 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 71/2563

จํานวน 8,200 บาท จํานวน 8,200 บาท ลงวันท่ี 16 มี.ค. 2563

87 จ
างเหมาไถกลบบ>อขยะและปรับปรุงท่ีท้ิงขยะ 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ   มีใส นายสมศักด์ิ   มีใส ใบส่ังจ
างเลขท่ี 74/2563

จํานวน 45,000 บาท จํานวน 45,000 บาท ลงวันท่ี 19 มี.ค. 2563

88 จ
างเหมาจัดทําปCายไวนิล โครงการฝbกอบรมเพิ่มประสิทธิ์ภาพ 450 450 เฉพาะเจาะจง ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ใบส่ังจ
างเลขท่ี 348/2563

จํานวน 450 บาท จํานวน 450 บาท ลงวันท่ี 27 มี.ค. 2563

89 จ
างเหมาล
างไส
กรองเมนเบรน โรงกรองนํ้าด่ืม 700 700 เฉพาะเจาะจง ร
าน เจ ที เอ็น ร
าน เจ ที เอ็น ใบส่ังจ
างเลขท่ี 425/2563

จํานวน 700 บาท จํานวน 700 บาท ลงวันท่ี 1 เม.ย. 2563

90 จ
างเหมาซ>อมแซมมอเตอร=ไฟฟCา 3 เฟส 15 แรงม
า 9,950 9,950 เฉพาะเจาะจง ร
าน รณชัย การไฟฟCา ร
าน รณชัย การไฟฟCา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 94/2563

จํานวน 9,950 บาท จํานวน 9,950 บาท ลงวันท่ี 7 เม.ย. 2563

91 จ
างเหมาซ>อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 3,170 3,170 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ^ การช>าง ร
าน โอ^ การช>าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 426/2563

จํานวน 3,170 บาท จํานวน 3,170 บาท ลงวันท่ี 7 เม.ย. 2563

92 จ
างเหมาซ>อมแซมรถยนต= ทะเบียน บน 7968 2,690 2,690 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ^ การช>าง ร
าน โอ^ การช>าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 429/2563

จํานวน 3,310 บาท จํานวน 3,310 บาท ลงวันท่ี 7 เม.ย. 2563

93 จ
างเหมาซ>อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 11,800 11,800 เฉพาะเจาะจง ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟCา ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟCา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 97/2563

จํานวน 11,800 บาท จํานวน 11,800 บาท ลงวันท่ี 13 เม.ย. 2563

94 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน บัตรประวัติพนักงาน 1,300 1,300 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี ที ซัพพลาย ร
าน บี ที ซัพพลาย ใบส่ังจ
างเลขท่ี 439/2563

จํานวน 1,300 บาท จํานวน 1,300 บาท ลงวันท่ี 13 เม.ย. 2563

95 จัดซ้ือครุภัณฑ=การเกษตร เคร่ืองพ>นยา 26,100 26,100 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี ที ซัพพลาย ร
าน บี ที ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 105/2563

จํานวน 26,100 บาท จํานวน 26,100 บาท ลงวันท่ี 14 เม.ย. 2563

96 จัดซ้ือครุภัณฑ=วิทยาศาสตร=หรือการแพทย= 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน เพิ่มภัณฑ=การค
า ร
าน เพิ่มภัณฑ=การค
า ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 100/2563

เคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จํานวน 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท ลงวันท่ี 14 เม.ย. 2563

97 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ=เพื่อซ>อมแซมบ
านพักท่ีอยู>อาศัย 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 457/2563

ของประชาชนท่ีเกิดจากวาตภัย จํานวน 2,250 บาท จํานวน 2,250 บาท ลงวันท่ี 24 เม.ย. 2563
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98 จ
างเหมาซ>อมแซมเค่ืองคอมพิวเตอร= รหัส 416-53-0024 400 400 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 457/2563

จํานวน 400 บาท จํานวน 400 บาท ลงวันท่ี 24 เม.ย. 2563

99 จัดซ้ือครุภัณฑ=สํานักงาน รถเข็นขยะ จํานวน 3 คัน 18,960 18,960 เฉพาะเจาะจง เอ ยู เอ็น การช>าง เอ ยู เอ็น การช>าง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 103/2563

จํานวน 18,860 บาท จํานวน 18,860 บาท ลงวันท่ี 5 พ.ค. 2563

100 จัดซ้ือครุภัณฑ=โรงงาน เคร่ืองเช่ือมไฟฟCา 8,800 8,800 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 106/2563

จํานวน 8,800 บาท จํานวน 8,800 บาท ลงวันท่ี 5 พ.ค. 2563

101 จัดซ้ือวัสดุก>อสร
าง 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 115/2563

จํานวน 5,400 บาท จํานวน 5,400 บาท ลงวันท่ี 5 พ.ค. 2563

102 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร= 14,420 14,420 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 107/2563

จํานวน 14,420 บาท จํานวน 14,420 บาท ลงวันท่ี 11 พ.ค. 2563

103 จ
างเหมาจัดทําธงญีปุSน 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ใบส่ังจ
างเลขท่ี 110/2563

จํานวน 24,000 บาท จํานวน 24,000 บาท ลงวันท่ี 12 พ.ค. 2563

104 จัดซ้ือวัสดุก>อสร
าง 11,290 11,290 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 113/2563

จํานวน 11,290 บาท จํานวน 11,290 บาท ลงวันท่ี 18 พ.ค. 2563

105 จัดซ้ือวัสดุก>อสร
าง 3,050 3,050 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 522/2563

จํานวน 3,050 บาท จํานวน 3,050 บาท ลงวันท่ี 19 พ.ค. 2563

106 จ
างเหมาจัดทําปCายจารจร ห
าจราจรซ
อนคัน 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ใบส่ังจ
างเลขท่ี 116/2563

จํานวน 15,000 บาท จํานวน 15,000 บาท ลงวันท่ี 19 พ.ค. 2563

107 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 112/2563

จํานวน 5,000 บาท จํานวน 5,000 บาท ลงวันท่ี 20 พ.ค. 2563

108 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 8,200 8,200 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี ที ซัพพลาย ร
าน บี ที ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 118/2563

จํานวน 8,200 บาท จํานวน 8,200 บาท ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 2563

109 จัดซ้ือหนังสือพิมพ=ไทยรัฐประจําเทศบาล 300 300 เฉพาะเจาะจง บริษัท วังหนังสือ จํากัด บริษัท วังหนังสือ จํากัด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 571/2563

จํานวน 300 บาท จํานวน 300 บาท ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 2563

110 จัดซ้ือหนังสือพิมพ=ไทยรัฐประจําหมู>บ
าน 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท วังหนังสือ จํากัด บริษัท วังหนังสือ จํากัด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 572/2563

จํานวน 1,500 บาท จํานวน 1,500 บาท ลงวันท่ี 1 มิ.ย. 2562

111 จัดซ้ือเจลล
างมือ จํานวน 105 แกลลอน 19,950 19,950 เฉพาะเจาะจง ร
าน เฟรชเฟiยว ร
าน เฟรชเฟiยว ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 119/2563

จํานวน 19,950 บาท จํานวน 19,950 บาท ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2563
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112 จ
างเหมาซ>อมแซมรถยนต= ยี่ห
อ ทาทา ทะเบียน บร 3602 6,830 6,830 เฉพาะเจาะจง ร
าน AUN การช>าง ร
าน AUN การช>าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 120/2563

จํานวน 6,830 บาท จํานวน 6,830 บาท ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2563

113 จ
างเหมาซ>อมแซมปfgมนํ้าอัตโนมัติโรงกรองนํ้า 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ร
าน รณชัยการไฟฟCา ร
าน รณชัยการไฟฟCา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 565/2563

จํานวน 1,400 บาท จํานวน 1,400 บาท ลงวันท่ี 9 มิ.ย. 2563

114 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 7,365 7,365 เฉพาะเจาะจง ร
าน นครพันธุ=ไม
 ร
าน นครพันธุ=ไม
 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 124/2563

จํานวน 7,365 บาท จํานวน 7,365 บาท ลงวันท่ี 17 มิ.ย. 2563

115 จัดซ้ือวัสดุก>อสร
าง 89,175 89,175 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 126/2563

จํานวน 89,175 บาท จํานวน 89,175 บาท ลงวันท่ี 17 มิ.ย. 2563

116 จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟฟCา ขนาด 800 VA 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 570/2563

จํานวน 2,500 บาท จํานวน 2,500 บาท ลงวันท่ี 18 มิ.ย. 2563

117 จ
างเหมาซ>อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟCา ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟCา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 579/2563

จํานวน 2,400 บาท จํานวน 2,400 บาท ลงวันท่ี 25 มิ.ย. 2563

118 จัดซ้ือวัสดุก>อสร
าง 77,000 77,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 127/2563

จํานวน 77,000 บาท จํานวน 77,000 บาท ลงวันท่ี 22 มิ.ย. 2563

119 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 128/2563

จํานวน 15,000 บาท จํานวน 15,000 บาท ลงวันท่ี 22 มิ.ย. 2563

120 จ
างเหมาซ>อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร= 500 500 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 583/2563

จํานวน 500 บาท จํานวน 500 บาท ลงวันท่ี 25 มิ.ย. 2563

121 จ
างเหมาซ>อมแซมรถขยะคันเล็ก 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ^การช>าง ร
าน โอ^การช>าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 589/2563

จํานวน 1,100 บาท จํานวน 1,100 บาท ลงวันท่ี 25 มิ.ย. 2563

122 จ
างเหมาซ>อมแซมรถยนต= ทะเบียน บน 7968 ร
อยเอ็ด 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง ร
าน สาครคาร=แคร= ร
าน สาครคาร=แคร= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 578/2563

จํานวน 4,800 บาท จํานวน 4,800 บาท ลงวันท่ี 25 มิ.ย. 2563

123 จ
างเหมาซ>อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร= 500 500 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 620/2563

จํานวน 500 บาท จํานวน 500 บาท ลงวันท่ี 2 ก.ค. 2563

124 จ
างเหมาเติมหมึกคอมพิวเตอร= 2,200 2,200 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร=เซอร=วิส ร
าน ปร้ินเตอร=เซอร=วิส ใบส่ังจ
างเลขท่ี 625/2563

จํานวน 2,200 บาท จํานวน 2,200 บาท ลงวันท่ี 2 ก.ค. 2563

125 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต>งกาย 13,620 13,620 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 131/2563

จํานวน 13,620 บาท จํานวน 13,620 บาท ลงวันท่ี 2 ก.ค. 2563
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126 จัดซ้ือวัสดุงานบ
านงานครัว 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 132/2563

จํานวน 12,000 บาท จํานวน 12,000 บาท ลงวันท่ี 2 ก.ค. 2563

127 จ
างเหมาซ>อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 500 500 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 629/2563

จํานวน 500 บาท จํานวน 500 บาท ลงวันท่ี 8 ก.ค. 2563

128 จ
างเหมาซ>อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร= 2,540 2,540 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 638/2563

จํานวน 2,540 บาท จํานวน 2,540 บาท ลงวันท่ี 13 ก.ค. 2563

129 จ
างเหมาซ>อมแซมรถบรรทุกนํ้าดับเพลิง ทะเบียน บ 8240 700 700 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ^การช>าง ร
าน โอ^การช>าง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 634/2563

จํานวน 700 บาท จํานวน 700 บาท ลงวันท่ี 16 ก.ค. 2563

130 จ
างเหมาซ>อมแซมมอเตอร=ไฟฟCาปfgมนํ้า 5,100 5,100 เฉพาะเจาะจง นายโสภี  เย็นใจ นายโสภี  เย็นใจ ใบส่ังจ
างเลขท่ี 134/2563

จํานวน 5,100 บาท จํานวน 5,100 บาท ลงวันท่ี 15 ก.ค. 2563

131 จัดซ้ือวัสดุไฟฟCาและวิทยุ 37,055 37,055 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 135/2563

จํานวน 37,055 บาท จํานวน 37,055 บาท ลงวันท่ี 16 ก.ค. 2563

132 จ
างเหมาซ>อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร= 3,190 3,190 เฉพาะเจาะจง ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ร
าน พี เอส ที คอมพิวเตอร= ใบส่ังจ
างเลขท่ี 675/2563

จํานวน 3,190 บาท จํานวน 3,190 บาท ลงวันท่ี 30 ก.ค. 2563

133 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร=หรือการแพทย= 12,198 12,198 เฉพาะเจาะจง ร
าน เอ เชียววอเตอร= 101 ร
าน เอ เชียววอเตอร= 101 ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 139/2563

จํานวน 12,198 บาท จํานวน 12,198 บาท ลงวันท่ี 4 ส.ค. 2563

134 จ
างเหมาเล้ียงรับรองอาหารว>างในการประชุมสภา 850 850 เฉพาะเจาะจง นางดํา  ธรรมลา นางดํา  ธรรมลา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 646/2563

จํานวน 850 บาท จํานวน 850 บาท ลงวันท่ี 4 ส.ค. 2563

135 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส>ง 3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง ร
าน โอ^การช>าง ร
าน โอ^การช>าง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 139/2563

จํานวน 3,900 บาท จํานวน 3,900 บาท ลงวันท่ี 4 ส.ค. 2563

136 จัดซ้ือวัสดุก>อสร
าง ( คอนกรีตผสมเสร็จ) 5,700 5,700 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเพชรคอนกรีต หจก.ทองเพชรคอนกรีต ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 145/2563

จํานวน 5,700 บาท จํานวน 5,700 บาท ลงวันท่ี 7 ส.ค. 2563

137 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส>ง 2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ร
าน พนมไพรการยาง ร
าน พนมไพรการยาง ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 679/2563

จํานวน 2,300 บาท จํานวน 2,300 บาท ลงวันท่ี 7 ส.ค. 2563

138 จัดซ้ือวัสดุก>อสร
าง ( คอนกรีตผสมเสร็จ) 12,350 12,350 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเพชรคอนกรีต หจก.ทองเพชรคอนกรีต ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 146/2563

จํานวน 12,350 บาท จํานวน 12,350 บาท ลงวันท่ี 10 ส.ค. 2563

139 จัดซ้ือวัสดุก>อสร
าง 6,620 6,620 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังจ
างเลขท่ี 147/2563

จํานวน 6,620 บาท จํานวน 6,620 บาท ลงวันท่ี 10 ส.ค. 2563
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140 จ
างเหมาปะยางรถแท็รกเตอร= ทะเบียน ตฒ 3222 ร
อยเอ็ด 700 700 เฉพาะเจาะจง ร
าน จ^องการยาง ร
าน จ^องการยาง ใบส่ังจ
างเลขท่ี 681/2563

จํานวน 700 บาท จํานวน 700 บาท ลงวันท่ี 10 ส.ค. 2563

141 จ
างเหมาซ>อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ รหัส 420-54-0017 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟCา ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟCา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 687/2563

จํานวน 1,000 บาท จํานวน 1,000 บาท ลงวันท่ี 14 ส.ค. 2563

142 จ
างเหมาซ>อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ รหัส 420-54-0017 4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟCา ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟCา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 688/2563

จํานวน 4,200 บาท จํานวน 4,200 บาท ลงวันท่ี 14 ส.ค. 2563

143 จ
างเหมาเติมนํ้ายาเคร่ืองปรับอากาศ 2,175 2,175 เฉพาะเจาะจง ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟCา ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟCา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 689/2563

จํานวน 2,175 บาท จํานวน 2,175 บาท ลงวันท่ี 14 ส.ค. 2563

144 จ
างเหมาเติมหมึกเคร่ืองปร้ิน 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร
าน ปร้ินเตอร=เซอร=วิส ร
าน ปร้ินเตอร=เซอร=วิส ใบส่ังจ
างเลขท่ี 690/2563

จํานวน 1,000 บาท จํานวน 1,000 บาท ลงวันท่ี 14 ส.ค. 2563

145 จ
างเหมาเติมนํ้ายาเคร่ืองปรับอากาศ 2,160 2,160 เฉพาะเจาะจง ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟCา ร
าน ร
อยเอ็ดการไฟฟCา ใบส่ังจ
างเลขท่ี 691/2563

จํานวน 2,160 บาท จํานวน 2,160 บาท ลงวันท่ี 14 ส.ค. 2563

146 จ
างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล ห
องนํ้าห
องส
วมตลาดสดเทศบาล 600 600 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์  ตุลาใคร นายประสิทธิ์  ตุลาใคร ใบส่ังจ
างเลขท่ี 693/2563

จํานวน 600 บาท จํานวน 600 บาท ลงวันท่ี 17 ส.ค. 2563

147 จัดซ้ือวัสดุก>อสร
าง 1,950 1,950 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 706/2563

จํานวน 1,950 บาท จํานวน 1,950 บาท ลงวันท่ี 17 ส.ค. 2563

148 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส>ง 960 960 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 708/2563

จํานวน 960 บาท จํานวน 960 บาท ลงวันท่ี 18 ส.ค. 2563

149 จ
างเหมาซ>อมแซมปfgมกรองเมนเบรนโรงกรองนํ้า หมู> 12 9,844 9,844 เฉพาะเจาะจง หจก. เอเชียวอเตอร= 101 หจก. เอเชียวอเตอร= 101 ใบส่ังจ
างเลขท่ี 154/2563

จํานวน 9,844 บาท จํานวน 9,844 บาท ลงวันท่ี 1 ก.ย. 2563

150 จัดซ้ือวัสดุก>อสร
าง  6,340 6,340 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 161/2563

จํานวน 6,340 บาท จํานวน 6,340 บาท ลงวันท่ี 1 ก.ย. 2562

151 จัดซ้ือหนังสือพิมพ=ไทยรัฐประจําเทศบาล 300 300 เฉพาะเจาะจง บริษัท วังหนังสือ บริษัท วังหนังสือ ใบส่ังจ
างเลขท่ี 776/2563

จํานวน 300 บาท จํานวน 300 บาท ลงวันท่ี 1 ก.ย. 2563

152 จัดซ้ือหนังสือพิมพ=ไทยรัฐประจําหมู>บ
าน 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท วังหนังสือ บริษัท วังหนังสือ ใบส่ังจ
างเลขท่ี 777/2563

จํานวน 1,500 บาท จํานวน 1,500 บาท ลงวันท่ี 1 ก.ย. 2563

153 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ=เพื่อให
กับศูนย=ปฏิบัติการในการช>วยเหลือ 10500 10500 เฉพาะเจาะจง ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ร
าน บี.ที.ซัพพลาย ใบส่ังจ
างเลขท่ี 158/2563

ประชาชน จํานวน 10,500 บาท จํานวน 10,500 บาท ลงวันท่ี 14 ก.ย. 2563

154 จ
างเหมาจัดทําปCายห
ามท้ิงขยะ 800 800 เฉพาะเจาะจง ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ร
าน ตองเก
าเลเซอร=ปร้ิน ใบส่ังจ
างเลขท่ี 791/2563

จํานวน 800 บาท จํานวน 800 บาท ลงวันท่ี 22 ก.ย. 2563
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