
ผู้เสนอราคาและ เหตุผลที�คัดเลือกโดยสังเขป หมายเหตุ

ราคาที�เสนอ

 2 มิ.ย. 63 จัดซื�อหมึกพิมพ์ 15,750                    เฉพาะเจาะจง ร้านจี แอนด์ จี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 2 มิ.ย. 63 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป) 16,000                    เฉพาะเจาะจง ร้านจี แอนด์ จี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 2 มิ.ย. 63 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) 28,400                    เฉพาะเจาะจง ร้านจี แอนด์ จี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 2 มิ.ย. 63 จัดศื�อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 30,000                    เฉพาะเจาะจง หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 2 มิ.ย. 63 จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง 1,080                      เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 2 มิ.ย. 63 จัดซื�อวัสดุตามโครงการคัดแยกขยะที�ต้น 3,600                      เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ทางอย่างยั�งยืน ปี 2563

 2 มิ.ย. 63 จ้างซ่อมโรงกรองนํ�าบ้านป่าคา 26,200                    เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 2 มิ.ย. 63 จ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการคัดแยกขยะที� 675                         เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น&ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

ต้นทางอย่างยั�งยืน

 4 มิ.ย. 63 จ้างซ่อมแซมโรงนํ�าบ้านโนนสมบูรณ์ 3,000                      เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 4 มิ.ย. 63 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 10,133                    เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 4 มิ.ย. 63 ซือวัคซีนสุนัข 49,700                    เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดีวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 4 มิ.ย. 63 จัดซื�อวัสดุการเกษตร 10,000                    เฉพาะเจาะจง น.ส.จูมทอง  ป้านภูมิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 4 มิ.ย. 63 จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง 6,130                      เฉพาะเจาะจง ร้านฟีฟ่าค้าวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 5 มิ.ย.63 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง 24,000                    เฉพาะเจาะจง นางยุพัส  สิโนรักษ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

พร้อมเครื�องดื�มตามโครงการประกวดกิจ

กรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

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

                    (นางสาวชุติกาญจน์   เดชะ)

                    เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน    มิถุนายน    2563

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

 9 มิ.ย. 63 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล 900 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเพ่น&ไอเดีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 9 มิ.ย. 63 จ้างเหมาจัดทําตรายาง 1,430                      เฉพาะเจาะจง ร้านหนองบัวตรายาง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 10 มิ.ย. 63 จ้างซ่อมเครื�องถ่ายเอกสาร 13,300                    เฉพาะเจาะจง หจก.โอเซี�ยนมาร์เก็ตติ�งโอ.เอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 10 มิ.ย. 63 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กค3711 21,831.02               เฉพาะเจาะจง บ.หนองบัวลําภูออโต้ลีส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 10 มิ.ย. 63 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,690                    เฉพาะเจาะจง ร้านจี แอนด์ จี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 10 มิ.ย. 63 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 22,400                    เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 15 มิ.ย. 63 จัดซื�อวัสดุเครื�องแต่งกาย 52,600                    เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 15 มิ.ย. 63 จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว 15,070                    เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 16 มิ.ย. 63 จ้างซ่อมโรงกรองนํ�าดื�มบ้านดอนเกล็ด 99,830                    เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 22 มิ.ย. 63 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน 99,996                    เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 25 มิ.ย. 63 จัดซื�อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั�มนํ�ามอเตอร)์ 12,000                    เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 25 มิ.ย. 63 จัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน 18,000                    เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันพลัส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

 25 มิ.ย. 63 จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับศูนย์ 120,050                  เฉพาะเจาะจง ร้านวิลไท ออล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง

 30 มิ.ย.63 จักซื�ออาหารเสริมนม 1/2563 118,121.10             เฉพาะเจาะจง อสค.มอบบริษัทจงณัฎฐ์ จํากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง

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

                    (นางสาวชุติกาญจน์   เดชะ)

                    เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน    มิถุนายน    2563

ส่วนราชการ/หน่วยงาน  เทศบาลตําบลยางหล่อ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   โทรศัพท์  042-003255

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น  กระทรวงมหาดไทย

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

แบบรายงาน  ประจําปี  งบประมาณ  2563
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