
ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราที่เสนอ

  2  ต.ค. 60 โครงการจ้างแรงงานทั่วไปเพ่ือช่วย 79,200 ตกลงราคา นายสทิธฺดช  ชุมปัตถา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

เหลือการปฏบิัติงานในส านักปลัด

 2 ต.ค. 60 โครงการจ้างแรงงานเวชกรในการ 55,800 ตกลงราคา นางสาวอารีรักษ์  คุณโบราณ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ปฏบิัติงานแพทย์ฉกุเฉนิเบื้องต้น

 2 ต.ค. 60 โครงการจ้างแรงงานเวชกรในการ 55,800 ตกลงราคา นางสาวอุไรพร  พิมพ์พุก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ปฏบิัติงานแพทย์ฉกุเฉนิเบื้องต้น

 2 ต.ค. 60 โครงการจ้างแรงงานเวชกรในการ 55,800 ตกลงราคา นายสมศักดิ์  บัวล าพันธ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ปฏบิัติงานแพทย์ฉกุเฉนิเบื้องต้น

 2 ต.ค. 60 โครงการจ้างแรงงานเวนรยามรักษา 55,800 ตกลงราคา นายสมเกียรติ  เทพอินทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
ความปลอดภัย

 2 ต.ค. 60 โครงการจ้างแรงงานเวรยามรักษา 55,800 ตกลงราคา นายบุญชู   สนุทรแต เป็นผู้มีคุณมสมบัติถูกต้อง
ความปลอดภัย

                                 (ลงชื่อ)...............................................ผู้รายงาน
                                                (นางสาวชุติกาญจน์   เดชะ)

                                    เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ    2561
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม    2560

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวดัหนองบัวล าภู  โทรศัพท์  042-003255
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

วด.ป รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราที่เสนอ

  2  ต.ค. 60 โครงการจ้างแรงงานในการปฏบิัติ 55,800.00                ตกลงราคา นายสมคิด  จันชะฎา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

งานแพทยฉกุเฉนิเบื้องต้น

  2  ต.ค. 60 โครงการจ้างแรงงานพนักงานประ 55,800.00                ตกลงราคา นายแดง   เลิศค าฆ้อง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

จ ารถดับเพลิง

  2  ต.ค. 60 โครงการจ้างแรงงานพนักงานประ 55,800.00                ตกลงราคา นายพนมไพร  สงิห์โนรักษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

จ ารถดับเพลิง

  2  ต.ค. 60 โครงการจ้างแรงงานทั่วไปเพ่ือช่วย 79,200.00                ตกลงราคา นางสาวสดีา    ภูผาดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

เหลืองานในส านักปลัด (แม่บ้าน)

  2  ต.ค. 60 จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภาย 79,200.00                ตกลงราคา นางสาวธนาภรณ์  เพชรมณี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

นอกปฏบิัติงานช่วยเหลืองานพัฒนา

จัดเก็บรายได้

                                 (ลงชื่อ)...............................................ผู้รายงาน

                                                (นางสาวชุติกาญจน์  เดชะ)

                             เจ้าพนักงานพัสดุช านางาน

วด.ป รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้าง

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน     ตุลาคม     2560

ส่วนราชการ/หน่วยงาน    เทศบาลต าบลยางหล่อ     อ าเภอศรีบุญเรือง     จังหวดัหนองบัวล าภู     โทรศัพท์      042-003255
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น     กระทรวงมหาดไทย



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราที่เสนอ

  2  ต.ค. 60 จ้างเหมาบริการแรงงานบุคลภาย 79,200.00                ตกลงราคา นายธีรวุฒิ   ธงศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

นอกปฏบิัติงานทั่วไปช่วยเหลืองาน

พัฒนาจัดเก็บรายได้

  2  ต.ค. 60 จ้างเหมาบริการแรงงานบุคลภาย 79,200.00 ตกลงราคา นางสาวอภิญญา ศีลามา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

นอกปฏบิัติงานทั่วไปช่วยเหลืองาน

พัฒนาจัดเก็บรายได้

  2  ต.ค. 60 โครงการจ้างแรงงานปฏบิัติหน้าที่ 55,800.00                ตกลงราคา นายแสงกล้า  พนาโพธิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

พนักงานสบูน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านดอนเล้า

  2  ต.ค. 60 โครงการจ้างแรงงานปฏบิัติหน้าที่ 55,800.00                ตกลงราคา นายสมพร  ไชยเบ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

พนักงานสบูน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านยางหล่อ

  2  ต.ค. 60 โครงการจ้างแนงงานเพ่ือเก็บขยะ 93,600.00                ตกลงราคา นายฐานันดร  เพชรมณี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

  16 ต.ค. 60 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 4,945.00                  ตกลงราคา ร้านภาสกร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

เทศบัญญัติ 2561

 17 ต.ค.60 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 3,451.82                  ตกลงราคา หนองบัว ออโต้ลีส จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

                                 (ลงชื่อ)...............................................ผู้รายงาน

                                                (นางสาวชุติกาญจน์  เดชะ)

                            เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน

วด.ป รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้าง

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน     ตุลาคม     2560

ส่วนราชการ/หน่วยงาน    เทศบาลต าบลยางหล่อ     อ าเภอศรีบุญเรือง     จังหวดัหนองบัวล าภู     โทรศัพท์      042-003255
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น     กระทรวงมหาดไทย



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราที่เสนอ

 15 พ.ย.60 จ้างเหมาจัดท าป้ายก าหนดช าระ 18,900 ตกลงราคา ร้านโอเพ่นไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ภาษี ปี 2561

 16 พ.ย.60 จ้างแรงงานเพ่ือช่วยงาน 72,600 ตกลงราคา นางสาวกนิษฐา  วรรณชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

สาธารณสขุ

 20 พ.ย.60 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,083 ตกลงราคา ร้านภาสกร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 23 พ.ย.60 จ้างเหมาซอ่มแซมโรงกรองน  าดื่ม 204,760 ตกลงราคา ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

เทศบาลต าบลยางหล่อ 3 แห่ง

 27 พ.ย.60 จ้างเหมาจัดท าตรายาง 2,000 ตกลงราคา ร้านหนองบัวตรายาง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 28พ.ย.60 จ้างเหมาอาหารกลางวันเลี ยงรับ 1,875 ตกลงราคา นางจินดาพร  แก้ววงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

รองประชุมสภา

 28 พ.ย.60 จ้างเหมาถ่ายเอกสารสรุปราคางาน 1,340 ตกลงราคา ร้านภาสกร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ก่อสร้าง

 30 พ.ย.60 จ้างเหมาท าโดเมนเนมและเว็บ 11,000 ตกลงราคา บริษัทครีเอชั่น จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ไซต์เทศบาล

                                 (ลงชื่อ)...............................................ผู้รายงาน

                                                (นางสาวชุติกาญจน์  เดชะ)

                       เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน    2560

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวดัหนองบัวล าภู  โทรศัพท์  042-003255
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้างวด.ป



ว.ด.ป ผูเ้สนอราคาและ เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราท่ีเสนอ

 1 ธ.ค. 60 จ้างแรงงานเพือ่ช่วยงานการเงิน 6,600 ตกลงราคา น.สปริฉัตร สิทธิพูนอนุภาพ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 4 ธ.ค 60 จ้างเหมาช่วยเหลืองานพัฒนาและ 6,600 ตกลงราคา น.สก่ิงกนก เจือจันทนศักด์ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

จัดเก็บรายได้แผนที่ภาษีและทะ

เบียนทรัพย์สิน

 15 ธ.ค 60 จ้างเหมาจัดท าตรายาง กองคลัง 1,200             ตกลงราคา ร้านหนองบัวตรายาง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 21 ธ.ค 60 จ้างเหมาถ่ายเอกสารฐานข้อมูล 750.00           ตกลงราคา ร้านภาสกร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 22 ธ.ค.60 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล งานกีฬา 4,100.00          ตกลงราคา ร้านโอเพ่นไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

                                 (ลงชื่อ)...............................................ผู้รายงาน
                                                (นางสาวชุติกาญจน์    เดชะ)

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบรายงาน  ประจ าป ี งบประมาณ  2561

สรุปผลการด านเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม   2560

ส่วนราชการ/หน่วยงาน เทศบาลต าบลยางหล่อ อ าเภอศรีบญุเรือง จงัหวัดหนองบวัล าภู โทรศัพท์ 042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่  กระทรวงมหาดไทย

รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง

                                         เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน



ผูเ้สนอราคาและ เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราท่ีเสนอ

 5 ม.ค. 61 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 8,132.00 ตกลงราคา หจก.หนองบัวออโต้ลีส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 9 ม.ค. 61 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,300.00 ตกลงราคา ร้านศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 10 ม.ค. 61 จัดซื้อวัสดุโครงการวันเด็ก 49,950.00 ตกลงราคา ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

แหง่ชาติ

10-ม.ค.-61 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,000 ตกลงราคา ร้านศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 15 ม.ค.61 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,100.00 ตกลงราคา ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 16 ม.ค.61 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,800 ตกลงราคา ร้านศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 16 ม.ค. 61 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 41,372 ตกลงราคา ร้านศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 17 ม.ค.61 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 14,595 ตกลงราคา ร้านศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 19 ม.ค.61 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 ตกลงราคา ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 23 ม.ค.61 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,729 ตกลงราคา ร้านภาสกร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 23 ม.ค.61 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยุ 2,500.00         ตกลงราคา ว.ส่ือสาร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ส่ือสารติดรถยนต์

 24 ม.ค.61 จ้างเหมารถตู้โดยสาร 82,500.00       ตกลงราคา นายกรวิชญ์ ปกป้อง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

                                 (ลงชื่อ)......................................................ผู้รายงาน
                                                (นางสาวชุติกาญจน์     เดชะ)

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้างว.ด.ป

                             เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  

แบบรายงาน  ประจ าป ี งบประมาณ  2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มกราคม  2561

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จงัหวัดหนองบวัล าภู   โทรศัพท์  042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่  กระทรวงมหาดไทย

รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง



ผูเ้สนอราคาและ เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราท่ีเสนอ

 24 ม.ค. 61 จัดซื้อของสมนาคุณ 1,500.00 ตกลงราคา ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 24 ม.ค.61 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องใน 2,955.00 ตกลงราคา ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

โครงการ

 26 ม.ค.61 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 375.00 ตกลงราคา ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

                                 (ลงชื่อ)......................................................ผู้รายงาน
                                                (นางสาวชุติกาญจน์     เดชะ)

                             เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  

แบบรายงาน  ประจ าป ี งบประมาณ  2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  มกราคม  2561

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จงัหวัดหนองบวัล าภู   โทรศัพท์  042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่  กระทรวงมหาดไทย

ว.ด.ป รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที่เสนอ

 5 ก.พ. 61 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 33,848 ตกลงรำคำ หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 5 ก.พ. 61 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน หมึกเคร่ือง 5,900 ตกลงรำคำ ร้ำนโอพีซหีนองบัวล ำภู เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ถ่ำยเอกสำร
 5  ก.พ. 61 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 13,358 ตกลงรำคำ หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 12 ก.พ. 61 จัดซื้อตู้เหล็ก 11,000 ตกลงรำคำ ร้ำนมุกเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 12 ก.พ. 61 จัดซื้อเก้ำอ้ีหนัง 2,000 ตกลงรำคำ ร้ำนมุกเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 14 ก.พ. 61 จัดซื้อวสดุกำรเกษตร 50,000                     ตกลงรำคำ ร้ำนวินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 14 ก.พ. 61 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล 225 ตกลงรำคำ ร้ำนโอเพ่น  ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 16 ก.พ.61 จัดซื้อวัสดุกีฬำ โครงกำรแข่งขัน 34,500 ตกลงรำคำ ร้ำนวินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

กีฬำเกลียวสมัพันธ์
 16 ก.พ.61 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬำโครงกำรแข่งขัน 8,300 ตกลงรำคำ ร้ำนวินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

กีฬำเกลี้ยวสมัพันธ์
 20 ก.พ.61 จัดซื้อเวชภัณฑ์กีฬำ 3,500 ตกลงรำคำ ร้ำนวินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 20 ก.พ.61 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยกีฬำ 1,500 ตกลงรำคำ ร้ำนโอเพ่น  ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 21 ก.พ. 61 จัดซื้อน ำมันเชื้อเพลิง 435 ตกลงรำคำ นำงสวำส ไชยเบ้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 21 ก.พ. 61 จัดซื้อวสดุไฟฟ้ำ 7600 ตกลงรำคำ ร้ำนวินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

                                 (ลงชื่อ)......................................................ผู้รำยงำน
                                                (นำงสำวชุติกำญจน์   เดชะ)

                               เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน  

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์   2561

ส่วนราชการ/หน่วยงาน    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวดัหนองบัวล าภู   โทรศัพท์  042-003255
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

วธีิซ้ือ/จ้างว.ด.ป รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที่เสนอ

 22 ก.พ 61 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล 450                          ตกลงรำคำ ร้ำนโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 26 ก.พ. 61 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน 15,500.00                ตกลงรำคำ ร้ำนมุกเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 27 ก.พ. 61 จ้ำงเหมำซอ่มรถยนต์สว่นกลำง 6,153.57                  ตกลงรำคำ หจก.หนองบัวล ำภูออกโต้ลีส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
กค 3711

                                 (ลงชื่อ)......................................................ผู้รำยงำน
                                                (นำงสำวชุติกำญจน์    เดชะ)

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

วธีิซ้ือ/จ้าง

                            เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 

รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์   2561
ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวดัหนองบัวล าภู  โทรศัพท์  042-003255

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561

ว.ด.ป วงเงนิงบประมาณ



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที่เสนอ

5  ม.ีค 61 จ้างซอ่มโรงกรองน ้า 13,600 ตกลงราคา ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 5  ม.ีค. 61 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 49,300 ตกลงราคา ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 13  ม.ีค. 61 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,800 ตกลงราคา หจก.ศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 14  ม.ีค  61 จัดซื อวัสดุส้านักงาน 6,440 ตกลงราคา ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 16  ม.ีค. 61 จัดซื อวัสดุเชื อเพลิง 979 ตกลงราคา นางสาวส  ไชยเบ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 16  ม.ีค. 61 จ้างเหมาเคร่ืองเสยีง 3,000 ตกลงราคา นางอนิตย์  ไชยเบ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 16 ม.ีค. 61 จ้างเหมาท้าป้ายไวนิล 900 ตกลงราคา ร้านโอเพ่น  ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 16 ม.ีค. 61 จ้างท้าคู่มือการปฏบิัติหน้าที่ อปพร. 3,200 ตกลงราคา ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 16 ม.ีค. 61 จ้างท้าพานพุ่มดอกไม้สด 1,000 ตกลงราคา ร้านอุณาภรณ์ ดอกไม้สด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 16 ม.ีค. 61 จ้างซอ่มแซมกล้องวงจรปิด 7,000 ตกลงราคา หจก.หนองบัวไอที เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
  20 ม.ีค.61 จัดซื อวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 99,830 ตกลงราคา ร้านนับเงินล้าน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 20 ม.ีค.61 จัดซื อวัสดุอ่ืนๆ (วัสดุจราจร) 18,000 ตกลงราคา ส.สยามเทรดดิ ง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 27  ม.ีค.61 จ้างซอ่มแอร์ 7,450 ตกลงราคา ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 29 ม.ีค.61 จ้างซอ่มแซมโรงกรองน ้า 6,500 ตกลงราคา ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 29 ม.ีค.61 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,150 ตกลงราคา ร้านศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 29 ม.ีค.61 จัดซื อวัสดุคอมพิว เตอร์ กองคลัง 4,340 ตกลงราคา ร้านศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

แบบรายงาน  ประจ าปี   งบประมาณ    2561
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    มีนาคม    2561

ส่วนราชการ/หน่วย เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวดัหนองบัวล าภู  โทรศัพท์  042-003255
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

      (ลงชื่อ)........................................................ผู้รายงาน

เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน

วธีิซ้ือ/จ้างวงเงนิงบประมาณ

     (นางสาวชุติกาญจน์   เดชะ )

ว.ด.ป รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที่เสนอ

 2  เม.ย. 61 จ้างเหมาดดูสิ่งปฏกิลู 1,000.00                    เฉพาะเจาะจง นายปรีชา   พิมพล เป็นผู้มคีณุสมบัติถกูต้อง
 2 เม.ย. 61 จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 20,000.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มคีณุสมบัติถกูต้อง
 2  เม.ย. 61 จัดซื้อเคร่ืองแฟกซ์ 18,000.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มคีณุสมบัติถกูต้อง

 3 เม.ย. 61 จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 28,000.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มคีณุสมบัติถกูต้อง
 3 เม.ย. 61 จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 16,500.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มคีณุสมบัติถกูต้อง

 5 เม.ย. 61 จ้างเหมาจัดท าป้าย 1,600.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดยี เป็นผู้มคีณุสมบัติถกูต้อง
9  เม.ย 61 จ้างเหมาจัดท าป้ายประเพณีสงกรานต์ 2,250.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดยี เป็นผู้มคีณุสมบัติถกูต้อง

 9 เม.ย. 61 จ้างเหมาประดบัตกแต่งสถานที่ 10,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางอนิตย์  ไชยเบ้า เป็นผู้มคีณุสมบัติถกูต้อง
พร้อมรถขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์

 9 เม.ย. 61 จัดซื้อวัสดปุระเพณีสงกรานต์ 14,410.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลสั เป็นผู้มคีณุสมบัติถกูต้อง
 10 เม.ย. 61 จัดซื้อของรางวัลประเพณีสงกรานต์ 10,000.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มคีณุสมบัติถกูต้อง

 10 เม.ย. 61 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงพร้อมเวที 25,000.00                  เฉพาะเจาะจง นางอนิตย์  ไชยเบ้า เป็นผู้มคีณุสมบัติถกูต้อง

23 เม.ย 61 จ้างเหมาเลีย้งรับรองการประชมุสภา 1,875.00                    เฉพาะเจาะจง นางสาวจินดาพร  แกว้วงศ์ เป็นผู้มคีณุสมบัติถกูต้อง
 26 เม.ย. 61 จ้างเหมาท าตรายาง 1,480.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านหนองบัวตรายาง เป็นผู้มคีณุสมบัติถกูต้อง

 27 เม.ย. 61 จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อม 1,875.00                    เฉพาะเจาะจง นางสาวจินดาพร  แกว้วงศ์ เป็นผู้มคีณุสมบัติถกูต้อง

อาหารว่างในการประชมุสภา

                                                                                                   (ลงชือ่)........................................................ผู้รายงาน

                                                                                                 (นางสาวชติุกาญจน์    เดชะ )
                                                                                                 เจ้าพนักงานพัสดชุ านาญงาน

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561
สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน   2561

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวดัหนองบัวล าภู   โทรศัพท์  042-003255
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่  กระทรวงมหาดไทย

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้างว.ด.ป รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที่เสนอ

  2  พ.ค. 61 จ้างซอ่มรถขยะ 4,051.56                  เฉพาะเจาะจง ร้านพนมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 2  พ.ค. 61 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 4,410.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 8 พ.ค. 61 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 23,300.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 11 พ.ค. 61 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศึกษา) 14,250.00                เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 11 พ.ค. 61 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 10,450.00                เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 15 พ.ค. 61 จ้างซอ่มเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอพีซ ีหนองบัวล าภู เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 16 พ.ค. 61 จ้างซอ่มเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,200.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นทีซ ีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 16  พ.ค. 61 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ศึกษา) 7025.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 22 พ.ค .61 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภาสกร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 22  พ.ค. 61 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12,795.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 22  พ.ค. 61 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณา(โปรเจ็คเตอร์) 41,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอที เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม   2561

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวดัหนองบัวล าภู   โทรศัพท์  042-003255
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

วงเงนิงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้างรายงานจัดซ้ือจัดจ้าง

                            (ลงชื่อ)........................................................ผู้รายงาน
                       (นางสาวชุติกาญจน์    เดชะ )

ว.ด.ป

                       เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาทีเ่สนอ

1  มิ.ย 61 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 26,400.00                เฉพาะเจาะจง นายธีรวุฒิ  ธงศรี เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

 1 มิ.ย 61 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 26,400.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวธนาภรณ์  เพชรมณี เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

 8 มิ.ย. 61 จ้างเหมาเปลีย่นโอริงปัม๊น ้ามัน 1,270.00                  เฉพาะเจาะจง บริษัทหนองบัวโอโตลสิ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
เคร่ืองรถยนต์ส่วนกลาง  ทะเบียน
กค 3711 นภ

 8 มิ.ย. 61 จัดซื อธง ร.10 3,250.00                  เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 8 มิ.ย. 61 จัดซื อวัสดุกอ่นสร้าง 1,430.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านฟีฟ่าวัสดุกอ่สร้าง เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

 8 มิ.ย. 61 จัดซื อหมึกคอม กองการศึกษา 5,610.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นทีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 15 มิ.ย. 61 จ้างเหมารภปรับอากาศ 80,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ  ปานด้วง เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

 15 มิ.ย. 61 จ้างท้าป้าย 1,700.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 15 มิ.ย. 61 จ้างประกอบอาหาร อาหารว่าง 7,200.00                  เฉพาะเจาะจง นางบุญนิม่ ไชยพิมพ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 15 มิ.ย. 61 จ้างเหมารถตู้ 18,000.00                เฉพาะเจาะจง นายธีรศักดิ ์ ปกป้อง เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 19 มิ.ย 61 จัดซื อวัสดุกอ่สร้าง กองชา่ง 4,245.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านฟีฟ่าวัสดุกอ่สร้าง เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 19 มิ.ย. 61 จัดซื อวัสดุคอม กองชา่ง 2,200.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นทีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

                            (ลงชือ่)........................................................ผู้รายงาน
                       (นางสาวสุภาวดี  วันศุกร์ )

                       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลงั  รักษาราชการแทน
                 เจ้าหน้าทีพั่สดุ

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน    มิถุนายน    2561

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จงัหวดัหนองบัวล าภู   โทรศัพท์  042-003255
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่  กระทรวงมหาดไทย

วงเงนิงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้างว.ด.ป รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาทีเ่สนอ

 4 มิ.ย. 61 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 11,640.00                เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองยานยนต์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 4 มิ.ย. 61 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,900.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 4 มิ.ย. 61 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ 8,900.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 4 มิ.ย. 61 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงจัดสถานทีพ่ร้อมป้าย 5,500.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 5 มิ.ย. 61 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 1,950.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 12 มิ.ย. 61 ซ่อมแอร์ 6,750.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านมารวยการคา้ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 12 มิ.ย. 61 จัดซื อวัสดุส้านักงาน (กองคลงั) 23,071.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 14 มิ.ย. 61 จัดซื อวัสดุกอ่สร้าง 4,970.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านฟีฟ่าคา้วัสดุ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 18 มิ.ย. 61 จัดซื อวัสดุส้านักงาน (ส้านักปลดั) 45,092.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 18 มิ.ย. 61 จัดซื อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 63,300.00                เฉพาะเจาะจง ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 18 มิ.ย. 61 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 19 มิ.ย 61 จัดซื อเคร่ืองบันทึกเสียง 5,500.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีบุญเรืองคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 19 มิ.ย. 61 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 800.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นทีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 19 มิ.ย. 61 จ้างเหมารถปรับอากาศ โครงการขยะ 15,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ ปานด้วง เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 20 มิ.ย. 61 จ้างเหมาท้าป้ายโครงการฯ 675.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 20มิ.ย. 61 จัดซื อของทีร่ะลกึ 1,500.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 20 มิ.ย. 61 จัดซื อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการขยะ 7,990.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 21 มิ.ย. 61 จัดซื อวัสดุไฟฟ้า 3,275.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 21 มิ.ย. 61 จัดซื อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (งานป้องกนั) 50,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลสั เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

                            (ลงชือ่)........................................................ผู้รายงาน
                    (นางสาวชติุกาญจน์   เดชะ)
                    เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน    มิถุนายน    2561

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จงัหวดัหนองบัวล าภู   โทรศัพท์  042-003255
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่  กระทรวงมหาดไทย

ว.ด.ป รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาทีเ่สนอ

 21 มิ.ย 61 จ้างซ่อมโรงกรองน ้า 3,500.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
25 มิ.ย 61 จ้างเหมารถแบ็คโฮและรถเครน 55,000.00                เฉพาะเจาะจง นายศุภวัฒน์  มุกขะกงั เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 26 มิ.ย. 61 จ้างเหมาจัดท้าป้ายโครงการอาสาจราจร 900.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

 26มิ.ย. 61 จัดซื อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 30,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านส.สยาม เทรดดิ ง เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 27 มิ.ย. 61 จ้างเหมารถปรับอากาศ 15,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ  ปานด้วง เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 27 มิ.ย. 61 จ้างเหมาจัดท้าป้าย โครงการขยะ 675.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

 27 มิ.ย. 61 จ้างเหมารถปรับอากาศ 65,000.00                เฉพาะเจาะจง นายรุ่งสว่าง  ปานด้วง เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 27 มิ.ย. 61 จ้างเหมาท้าป้ายโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิม 675.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

ประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา
 27 มิ.ย. 61 จัดซื อของทีร่ะลกึโครงการขยะ ครั งที่2 1,500.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 27 มิ.ย. 61 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์โครงการขยะ 7,990.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
 27 มิ.ย 61 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิม 1,796.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

ประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

                            (ลงชือ่)........................................................ผู้รายงาน
                       (นางสาวชติุกาญจน์   เดชะ )
                     เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน    มิถุนายน    2561

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จงัหวดัหนองบัวล าภู   โทรศัพท์  042-003255
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่  กระทรวงมหาดไทย

ว.ด.ป รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาทีเ่สนอ

  23 มิ.ย 61 โครงการกอ่สร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร 492,900.00              เฉพาะเจาะจง หจก.แสงเทีย่น เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
สายลาดยางทีด่ินนายสมคดิ จันชฎา ถงึ
ไร่นายทองพูล สุขใจ

 27 มิ.ย. 61 โครงการเสริมสร้างถนนดิน พร้อมลง 494,100.00              เฉพาะเจาะจง หจก.แสงเทียน เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
ลกูรังสายศาลากลางบ้านบ้านโนน
สวนกลว้ย-หนองตากแดด

  27 มิ.ย. 61 โครงการกอ่สร้างถนนดิน พร้อมลง 498,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.แสงเทียน เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
ลกูรัง สายบ้านหนองเป็ด ม.9- บ้าน
ห้วยไร่  ระยะที2่

  27 มิ.ย. 61 โครงการกอ่สร้างถนนดิน พร้อมลงลกูรัง 348,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.แสงเทีย่น เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
สายบ้านป่าคา ม.2- บ้านโนนม่วงน้อย
ระยะที2่ หมู ่8 

 27 มิ.ย. 61 โครงการกอ่สร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร 500,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.แสงเทียน เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
พร้อมลงลกูรัง สายล้าห้วยกวางโตน
บ้านบูรพา , ป่าคา

 28 มิ.ย. 61 โครงการเสริมสร้างถนนดิน พร้อมลง 497,500.00              เฉพาะเจาะจง อุดรพรทิพย์กอ่สร้าง เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
ลกูรัง สายบ้านไชยเจริญ ม.13 
บ้านหนองทุม่ 

                            (ลงชือ่)........................................................ผู้รายงาน
                       (นางสาวสุภาวดี  วันศุกร์ )

                       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลงั  รักษาราชการแทน
                    เจ้าหน้าทีพั่สดุ

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน    มิถุนายน    2561

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จงัหวดัหนองบัวล าภู   โทรศัพท์  042-003255
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่  กระทรวงมหาดไทย

ว.ด.ป รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาทีเ่สนอ

 30 มิ.ย. 61 โครงการวางท่อระบายน ้าสายหน้าบ้าน 63,500.00                เฉพาะเจาะจง หจก.แสงเทียน เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
นายวิชยั อุปนันทร์ บ้านหนองเป็ด ม.9

 30 มิ.ย. 61 โครงการวางท่อระบายน ้าบ้านยางหลอ่ 178,300.00              เฉพาะเจาะจง หจก.แสงเทียน เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
ม.4 

                            (ลงชือ่)........................................................ผู้รายงาน
                       (นางสาวสุภาวดี  วันศุกร์ )

                       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลงั  รักษาราชการแทน
                     เจ้าหน้าทีพั่สดุ

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดือน    มิถุนายน    2561

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จงัหวดัหนองบัวล าภู   โทรศัพท์  042-003255
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่  กระทรวงมหาดไทย

ว.ด.ป รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ
ราคาที่เสนอ

 9 ก.ค 61 จา้งเหมาท าป้ายโครงการ 450.00               เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง
 9 ก.ค. 61 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน 4,800.00            เฉพาะเจาะจง นางกองแกว้ สีหะราช เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

 9 ก.ค. 61 จดัซ้ือวัสดุโครงการแผนพัฒนาชุมชน 4,690.00            เฉพาะเจาะจง ร้านวินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง
16 ก.ค 61 จดัซ้ือหมึกคร่ืองถา่ยเอกสาร 4,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านโอพีซี หนองบัวล าภู เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง
23 ก.ค 61 จา้งเหมาจดัท าป้าย โครงการขยะ 900.00               เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง
 23ก.ค. 61 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (ป้องกนั) 5,376.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง
 23ก.ค. 61 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 4,585.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง
 23 ก.ค 61 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 6,830.00            เฉพาะเจาะจง ร้านฟีฟ่าค้าวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง
 23 ก.ค 61 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร (กองคลัง) 8,850.00            เฉพาะเจาะจง ร้านโอพีซี หนองบัวล าภู เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง
 23 ก.ค 61 จดัซ้ือวัสดุตามโครงการ 6,120.00            เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง
 23 ก.ค 61 จดัซ้ือถงัพลาสติกชนิดมีฝาปิด 99,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง
 23 ก.ค. 61 จดัซ้ือกากน้ าตาลและหัวเชื้อจลิุนทรีย์ 49,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง
 24มิ.ย. 61 จดัซ้ือธง ร. 10 110,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเกง่เงินเกง่ทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง
 24ก.ค. 61 จดัซ้ือวสดุและอุปกรณ์โครงการสตรี 18,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีณชัยรุ่งเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง
 25ก.ค. 61 จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 19,045.00           เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฏาคม  2561

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวดัหนองบัวล าภู   โทรศัพท์  042-003255
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จ้างว.ด.ป รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง

                            (ลงชื่อ)........................................................ผู้รายงาน
                       (นางสาวชุติกาญจน์  เดชะ )
                    เจา้พนักงานพัสดุช านาญงาน



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ
ราคาที่เสนอ

  31 ก.ค 61 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ  3  เคร่ือง 20,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง
  31 ก.ค 61 จา้งตรวจเช็คสถาพรถขยะ 11,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทหนองบัว อีซุซุ หนองบัว เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง
  31 ก.ค 61 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลพร้อมกรอบไม้ 5,791.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

พระบรมฉายาลักษณ์
 31 ก.ค.61 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 368,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พ.ีเอส กอ่สร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง

เหล็ก สายรอบบ้านศรีอุดม

รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2561

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู   โทรศัพท์  042-003255
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย

วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จ้างว.ด.ป

                            (ลงชื่อ)........................................................ผู้รายงาน
                       (นางสาวชุติกาญจน์  เดชะ )
                     เจา้พนักงานพัสดุช านาญงาน



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที่เสนอ

 1 ส.ค.61 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน  (ศูนย์เด็กเล็ก) 8,620.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 9 ส.ค. 61 จัดซื้อวัสดุโรงกรองน้ ำ 4 แห่ง 24,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 10 ส.ค. 61 จัดซื้อวัสดุวันแม่ 2,450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีบุญเรืองวัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 10 ส.ค. 61 จัดซื้อผ้ำประดับร้ัว อำคำร 16,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก่งเงินเก่งทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 10 ส.ค. 61 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรว่ำงและน้ ำดื่ม 875.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจินดำพร  แก้ววงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 14 ส.ค. 61 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ (กองช่ำง) 34,050.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมกำรไฟฟ้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 15 ส.ค. 61 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็นทีซคีอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 16 ส.ค. 61 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (ศึกษำ) 84,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 16 ส.ค. 61 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด) 11,065.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 27 ส.ค 61 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย โครงกำรยำเสพติด 900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอเพ่น ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 27 ส.ค.61 จ้ำงเหมำรถปรับอำกำศ 39,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสมพิศ  ปำนด้วง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 27 ส.ค.61 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน 1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจินดำพร  แก้ววงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 27 ส.ค. 61 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงกำร 6,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 27 ส.ค. 61 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงกำร 2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 27 ส.ค. 61 จัดซื้อเวชภัณฑ์ 700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

วงเงนิงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้างว.ด.ป รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม   2561

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวดัหนองบัวล าภู   โทรศัพท์  042-003255
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

                       (นำงสำวชุติกำจน์  เดชะ )
                       เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน

                            (ลงชื่อ)........................................................ผู้รำยงำน



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที่เสนอ

 29 ส.ค. 61 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 70,000.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 30 ส.ค. 61 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง) 8,225.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 30 ส.ค. 61 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกในกำรส ำรวจ 11,436.00                เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิริรัตน์ เทพอินทร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
สนุัข

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

รายงานจัดซ้ือจัดจ้างว.ด.ป

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ    2561

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวดัหนองบัวล าภู   โทรศัพท์  042-003255
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม   2561

วงเงนิงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้าง

                            (ลงชื่อ)........................................................ผู้รำยงำน
                       (นำงสำวชุติกำญจน์  เดชะ )
                       เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที่เสนอ

  21 ส.ค. 61 จัดซื้อกระเป๋ำ 7,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 21 ส.ค. 61 จัดซื้อดอกดำวเรือง 120000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบัวทอง ศรีนำมบุรี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 21 ส.ค. 61 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรอบรม 5,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวินไทออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 21 ส.ค. 61 จัดซื้ออุปกรณ์สถำนีสบูน้ ำ 80,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วอเตอร์เทต จ ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 21 ส.ค. 61 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง  กองช่ำง 2,861.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนภำวินันท์ วัสดุก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 22 ส.ค. 61 โครงกรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต 235000 เฉพำะเจำะจง หจก.อุดรพรทิพย์ ก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
เสริมเหล็ก

 22 ส.ค. 61 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต 293,610 เฉพำะเจำะจง หจก.อุดรพรทิพย์ ก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

เสริมเหล็ก
 22 ส.ค. 61 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต 89,000 เฉพำะเจำะจง หจก.อุดรพรทิพย์ ก่อสร้ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

เสริมเหล็ก

 22 ส.ค. 61 จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 13,678 เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง
 31 ส.ค. 61 จ้ำงเหมำแรงงำนเก็บขยะ 6,610 เฉพำะเจำะจง นำยฐำนันดร เพชรมณี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวดัหนองบัวล าภู   โทรศัพท์  042-003255

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561

วธีิซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม   2561

วงเงนิงบประมาณ

                            (ลงชื่อ)........................................................ผู้รำยงำน

                       (นำงสำวชุติกำญจน์  เดชะ )
                    เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ว.ด.ป รายงานจัดซ้ือจัดจ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที่เสนอ

 3 ก.ย. 61 จ้างเหมาซ่อมแซมกลอ้ง CCTV ของ 58,250.00                     เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวไอที เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง
เทศบาลต าบลยางหลอ่

 3 ก.ย. 61 จ้างเหมาเปลีย่นน  ามันเคร่ืองรถยนต์ 1,585.83                       เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า จ ากดั หนองบัวล าภู เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

ส่วนกลาง กง4362
 5 ก.ย.61 จ้างเหมาซ่อมแซประตูห้องท างาน 1,610.00                       เฉพาะเจาะจง ร้านศ.กระจกอลมูิเนียม เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

ของงานป้องกนัฯ

 5 ก.ย.61 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสูบน  ารถ 52,500.00                     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเฮงกลการ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

ดับเพลงิ

 6 ก.ย.61 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3,150.00                       เฉพาะเจาะจง ร้านมารวยการคา้ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

งานสังคมสงเคราะห์

 6 ก.ย.61 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3,700.00                       เฉพาะเจาะจง ร้านมารวยการคา้ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

งานป้องกนัฯ

 6 ก.ย.61 จัดซื อวัสดุไฟฟ้า กองชา่ง 28,255.00                     เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

 6 ก.ย. 61 จัดซื อตัวรับ/ดูกสัญญาณ Wifi 1,610.00                       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นทีซีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส 2011 เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

 7 ก.ย.61 จัดซื อวัสดุส านักงาน ส านักปลดั 15,362.00                     เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

 17 ก.ย.61 จัดซื อวัสดุกอ่สร้าง 585.00                          เฉพาะเจาะจง ร้านฟีฟ่าคา้วัสดุ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

 17 ก.ย.61 จัดซื อวัสดุกอ่สร้าง (อิฐประสาน) 5,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟีฟ่าคา้วัสดุ เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

(ลงชือ่) ..................................................ผู้รายงาน

       (นางสาวชติุกาญจน์  เดชะ)

     เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กนัยายน    2561

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวดัหนองบัวล าภู   โทรศัพท์  042-003255
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

วงเงินงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้างว.ด.ป รายงานจดัซ้ือจดัจ้าง



ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราที่เสนอ

 17  ก.ย. 61 จ้างซ่อมโรงกรองน  า 3,600.00                       เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการไฟฟ้า เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

 18  ก.ย. 61 จ้างเหมาถา่ยเอกสาร 1,281.00                       เฉพาะเจาะจง ร้านภาสกร เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

 18 ก.ย. 61 จัดซื อวัสดุกองการศกึษาตามโครงการ 100,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลสั เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

(เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ) 

  18  ก.ย.61 จัดซื อน  ายาเคมีพ่นยุงลาย 200,000.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านแมนยูสปอร์ต เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

 24 ก.ย.61 จัดซื อวัสดุส านักงาน 3,000.00                       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นทีซีคอมพิวเตอร์เซอร์วิส 2011 เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

 28 ก.ย.61 จ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้บริหาร 25,000.00                     เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เป็นผู้มีคณุสมบัติถกูต้อง

ของหน่วยงานตามเทศบัญญัติ 2561

(ลงชือ่) ..................................................ผู้รายงาน

    (นางสาวชติุกาญจน์   เดชะ)

 เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน

แบบรายงาน  ประจ าปี  งบประมาณ  2561
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กนัยายน    2561

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวดัหนองบัวล าภู   โทรศัพท์  042-003255
สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ว.ด.ป รายงานจดัซ้ือจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วธีิซ้ือ/จ้าง


