
หนา้ที ่1

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

1 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน (น้ าดื่ม) 2,230.00       2,230.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านบา๎นแพงน้ าทพิย์ ร๎านบา๎นแพงน้ าทพิย์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 001/2563

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2562 2,230.00     2,230.00     ลงวันที่ 5 ตลุาคม 2562

2 จัดซื้อ : วัสดใุนการจัดท าเรือไฟ 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 1/2563

60,000.00   60,000.00   ลงวันที่ 5 ตลุาคม 2562

3 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน (น้ าดื่ม) 1,570.00        1,570.00        เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 2/2563

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2562 1,570.00     1,570.00     ลงวันที่ 1 ตลุาคม 2562

จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 100.00           100.00           เฉพาะเจาะจง นางปราณี  แกว๎วงค์ นางปราณี  แกว๎วงค์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 19/2563

 - ปะยาง รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-8481 นพ 100.00        100.00        ลงวันที่ 4 ตลุาคม 2563

4 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองโครงการด าเนนิงานโรงเรียน 275.00          275.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านบา๎นแพงน้ าทพิย์ ร๎านบา๎นแพงน้ าทพิย์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 019/2563

ผ๎ูสงูอายุ ประจ าเดอืนตลุาคม 2561 คร้ังที่ 1 275.00       275.00       ลงวันที่ 5 ตลุาคม 2562

5 จัดจา๎ง : จา๎งท าปาูยไวนลิโครงการ 16,200.00      16,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บ ีจ ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง หจก.บ ีจ ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 20/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 16,200.00   16,200.00   ลงวันที่ 3 ตลุาคม 2562

6 จัดจา๎ง : ท าสื่อประชาสมัพนัธง์านประเพณี 2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง นายภริมย์  วงษด์ี นายภริมย์  วงษด์ี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 021/2563

แขงํเรือออกพรรษา ชงิถว๎ยพระราชทาน 2,500.00     2,500.00     ลงวันที่ 11 ตลุาคม 2562

ประจ าป ี2561 (สปอตโฆษณา)

7 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 1,560.00        1,560.00        เฉพาะเจาะจง นายกติกร  ค าภเูงนิ นายกติกร  ค าภเูงนิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 24/2563

 - รถยนต ์อปพร. ทะเบยีน บง-9184 นพ 1,560.00     1,560.00     ลงวันที่ 9 ตลุาคม 2562

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562



หนา้ที ่2

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

8 จัดซื้อ : วัสดใุนการวางทุนํเรือ (เงนิรับฝาก) 2,700.00        2,700.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 25/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 2,700.00     2,700.00     ลงวันที่ 7 ตลุาคม 2562

9 จัดซื้อ : อาหารวาํง 390.00          390.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 26/2563

 - รับรองการประชุมพจิารณารํางแผํนการด าเนนิงาน 390.00       390.00       ลงวันที่ 7 ตลุาคม 2562

10 จัดจา๎ง : ประกอบอาหารรับรองคณะท างานจัดสถานที่ 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 27/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 10,000.00   10,000.00   ลงวันที่ 7 ตลุาคม 2562

11 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิ 7,700.00        7,700.00        เฉพาะเจาะจง นครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 30/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 7,700.00     7,700.00     ลงวันที่ 8 ตลุาคม 2563

12 จัดจา๎ง : ประกอบอาหารรับรองคณะท างาน 13,000.00      13,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 31/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 13,000.00   13,000.00   ลงวันที่ 9 ตลุาคม 2562

13 จัดซื้อ : ชุดเคร่ืองเซนํไหวป๎ูตุา 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง นางเกษราภรณ์  อนิทริง นางเกษราภรณ์  อนิทริง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 32/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 1,500.00     1,500.00     ลงวันที่ 9 ตลุาคม 2562

14 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาเคร่ืองเสยีง (วันที่ 12-13 ต.ค.62) 20,000.00      20,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชุมพร  ศรีษะมขุ นายชุมพร  ศรีษะมขุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 33/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 20,000.00   20,000.00   ลงวันที่ 9 ตลุาคม 2562

15 จัดจา๎ง : ประกอบอาหารรับรองคณะท างาน 26,000.00      26,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 34/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 26,000.00   26,000.00   ลงวันที่ 9 ตลุาคม 2562



หนา้ที ่3

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

16 จัดจา๎ง : ท ากรวยเปดิดอกไมส๎ด 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง นางนิ่มนวล  คะลลีว๎น นางนิ่มนวล  คะลลีว๎น ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 35/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 1,000.00     1,000.00     ลงวันที่ 9 ตลุาคม 2562

17 จัดจา๎ง : เรือเร็วรักษาความปลอดภยั 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง ร.ต.ต.ฤทธริอน  ศรกายสทิธิ์ ร.ต.ต.ฤทธริอน  ศรกายสทิธิ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 36/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 10,000.00   10,000.00   ลงวันที่ 9 ตลุาคม 2562

18 จัดซื้อ : วัสดใุนการด าเนนิงาน/เวทกีลาง 5,400.00        5,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บ ีจ ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง หจก.บ ีจ ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 37/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 5,400.00     5,400.00     ลงวันที่ 9 ตลุาคม 2562

19 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 38/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 7,500.00     7,500.00     ลงวันที่ 9 ตลุาคม 2562

20 จัดจา๎ง : จา๎งวางทุนํเรือ 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวุฒพิงศ ์ อุํนกลม นายวุฒพิงศ ์ อุํนกลม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 39/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 10,000.00   10,000.00   ลงวันที่ 9 ตลุาคม 2562

21 จัดซื้อ : ถว๎ยรางวัล 26,300.00      26,300.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านนารายณ์ ร๎านนารายณ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 40/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 26,300.00   26,300.00   ลงวันที่ 9 ตลุาคม 2562

22 จัดซื้อ : น้ าดื่มและน้ าแขง็ 7,025.00        7,025.00        เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 41/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 7,025.00     7,025.00     ลงวันที่ 9 ตลุาคม 2562

23 จัดจา๎ง : ประกอบอาหารรับรองคณะกรรมการ 5,100.00        5,100.00        เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 42/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 5,100.00     5,100.00     ลงวันที่ 9 ตลุาคม 2562



หนา้ที ่4

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

24 จัดซื้อ : วัสดใุนการด าเนนิงาน/เวทกีลาง 24,310.00      24,310.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 43/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 24,310.00   24,310.00   ลงวันที่ 9 ตลุาคม 2562

25 จัดจา๎ง : จา๎งท าปาูยประชาสมัพนัธง์านประเพณี 17,280.00      17,280.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บ ีจ ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง หจก.บ ีจ ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 44/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีแขงํเรือออกพรรษา 17,280.00   17,280.00   ลงวันที่ 9 ตลุาคม 2562

26 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 3,750.00        3,750.00        เฉพาะเจาะจง นายกติกร  ค าภเูงนิ นายกติกร  ค าภเูงนิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 49/2563

 - รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-4498 นพ 3,750.00     3,750.00     ลงวันที่ 10 ตลุาคม 2562

27 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 350.00          350.00          เฉพาะเจาะจง นางพรพรรณ  แกว๎พรม นางพรพรรณ  แกว๎พรม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 50/2563

 - เคร่ืองปร้ินเตอร์ รหสั 487-58-0031 350.00       350.00       ลงวันที่ 15 ตลุาคม 2562

28 จัดจา๎ง : ท าหุนํปลา (ปลากา) ขนาดยาว 7.00 เมตร 40,000.00      40,000.00      เฉพาะเจาะจง นายกติตศิกัดิ์  อุปศรี นายกติตศิกัดิ์  อุปศรี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 51/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลปลาลุมํน้ าสงคราม 40,000.00   40,000.00   ลงวันที่ 15 ตลุาคม 2563

29 จัดจา๎ง : ท าซุม๎วถิชีวีติพร๎อมตกแตงํสถานที่ 50,000.00      50,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอุทยั  เมอืงโคตร นายอุทยั  เมอืงโคตร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 52/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลปลาลุมํน้ าสงคราม 50,000.00   50,000.00   ลงวันที่ 15 ตลุาคม 2563

30 จัดซื้อ : วัสดใุนโครงการจัดงานรัฐพธิี 17,600.00      17,600.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยธานี ร๎านไทยธานี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 56/2563

 (5 รายการ) 17,600.00   17,600.00   ลงวันที่ 18 ตลุาคม 2562

31 จัดซื้อ : วัสดใุนโครงการจัดงานรัฐพธิี 4,900.00       4,900.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 57/2563

 - เสื่อหลอดยาง (8 เมตร) 4,900.00     4,900.00     ลงวันที่ 18 ตลุาคม 2562



หนา้ที ่5

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

32 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 2,400.00        2,400.00        เฉพาะเจาะจง นายกติกร  ค าภเูงนิ นายกติกร  ค าภเูงนิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 58/2563

 - รถยนตส์วํนกลาง ทะเบยีน นข-990 นพ 2,400.00     2,400.00     ลงวันที่ 18 ตลุาคม 2562

33 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองคณะกรรมการ 620.00          620.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 59/2563

 - โครงการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 620.00       620.00       ลงวันที่ 18 ตลุาคม 2562

34 จัดซื้อ : วัสดตุกแตงํสถานที่ (ดอกไมส๎ด) 4,170.00        4,170.00        เฉพาะเจาะจง นางรัตตยิา  อนิทรักษ์ นางรัตตยิา  อนิทรักษ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 60/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(วันปยิมหาราช) 4,170.00     4,170.00     ลงวันที่ 18 ตลุาคม 2562

35 จัดจา๎ง : ท าไวนลิพระบรมฉายาลกัษ ์พระบาทสมเดจ็ 693.00          693.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บจี ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง หจก.บจี ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 61/2563

พระจุลจอมเกลา๎เจา๎อยํูหวั 693.00       693.00       ลงวันที่ 18 ตลุาคม 2562

36 จัดจา๎ง : ท าสื่อประชาสมัพนัธ์ 420.00          420.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บจี ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง หจก.บจี ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 62/2563

 - ไวนลิพร๎อมกรอบไมพ๎ระฉายาลกัษส์มเดจ็พระราชนิี 420.00       420.00       ลงวันที่ 18 ตลุาคม 2562

37 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาเคร่ืองเสยีง 4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง นายทว ี สงิหง์อย นายทว ี สงิหง์อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 67/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(วันปยิมหาราช) 4,000.00     4,000.00     ลงวันที่ 21 ตลุาคม 2562

38 จัดซื้อ : อาหารวาํง 5,282.00       5,282.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 68/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(วันปยิมหาราช) 5,282.00     5,282.00     ลงวันที่ 21 ตลุาคม 2562

39 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูรํวมงานรัฐพธิี 1,550.00        1,550.00        เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 73/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(วันปยิมหาราช) 1,550.00     1,550.00     ลงวันที่ 22 ตลุาคม 2562



หนา้ที ่6

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

40 จัดซื้อ : ครุภณัฑส์ านกังาน 72,800.00      72,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บญุลอ๎มเทคนคิ หจก.บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 78/2563

 - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 บทียูี (2 เคร่ือง) 72,800.00   72,800.00   ลงวันที่ 24 ตลุาคม 2562

41 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 8,730.00       8,730.00       เฉพาะเจาะจง นายกติกร  ค าภเูงนิ นายกติกร  ค าภเูงนิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 79/2563

 - รถบรรทกุน้ า ทะเบยีน 80-4843 นพ 8,730.00     8,730.00     ลงวันที่ 24 ตลุาคม 2562

42 จัดซื้อ : วัสดยุานพาหนะและขนสงํ 7,600.00       7,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สยามการยาง ออโตเ๎ซอร์วสิ หจก.สยามการยาง ออโตเ๎ซอร์วสิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 81/2563

 - ยางนอก+ยางใน+รองคอ (ทะเบยีน 80-5946 นพ) 7,600.00     7,600.00     ลงวันที่ 24 ตลุาคม 2562

43 จัดซื้อ : วัสดกุอํสร๎าง 7,267.00        7,267.00        เฉพาะเจาะจง ทาํทรายพนมพร ทาํทรายพนมพร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 82/2563

 - หนิคลกุ 3/8 7,267.00     7,267.00     ลงวันที่ 24 ตลุาคม 2562

44 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางบญุม ี หารจติ นางบญุม ี หารจติ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 83/2563

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2562 600.00       600.00       ลงวันที่ 24 ตลุาคม 2562

45 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 49,230.70      49,230.70      เฉพาะเจาะจง บจ.โอนเนอร์ ฟูดูส ์แมชชนีเนอร่ี บจ.โอนเนอร์ ฟูดูส ์แมชชนีเนอร่ี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 88/2563

 - ซอํมเคร่ืองจักรโรงผลติเนื้อสกุร 49,230.70   49,230.70   ลงวันที่ 25 ตลุาคม 2562

46 จัดซื้อ : วัสดอุาหารเสริม (นม) 226,952.04    226,952.04    เฉพาะเจาะจง องคก์ารสงํเสริมกจิการโคนมฯ องคก์ารสงํเสริมกจิการโคนมฯ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 89/2563

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562 226,952.04 226,952.04 ลงวันที่ 28 ตลุาคม 2562

47 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 200.00          200.00          เฉพาะเจาะจง นางปราณี  แกว๎วงค์ นางปราณี  แกว๎วงค์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 90/2563

 - รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-8481 นพ 200.00       200.00       ลงวันที่ 28 ตลุาคม 2562



หนา้ที ่7

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

48 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 920.00          920.00          เฉพาะเจาะจง นายชนระท ี พรหมศรีสขุ นายชนระท ี พรหมศรีสขุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 91/2563

 - รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-8481 นพ 920.00       920.00       ลงวันที่ 28 ตลุาคม 2562

49 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 1,620.00        1,620.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านแจ๏คไรเดอร์ ร๎านแจ๏คไรเดอร์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 92/2563

 - รถจักรยานยนต ์ทะเบยีน กนว-634 (กองคลงั) 1,620.00     1,620.00     ลงวันที่ 28 ตลุาคม 2562

50 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 1,467.00        1,467.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 100/2563

(6 รายการ) 1,467.00     1,467.00     ลงวันที่ 29 ตลุาคม 2562

51 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 8,930.00       8,930.00       เฉพาะเจาะจง สชุาตสิโตร์ 2 สชุาตสิโตร์ 2 ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 101/2563

 - น้ ายาถพูื้น, น้ ายาลา๎งจาน, ผงซกัฟอก, สายยาง 8,930.00    8,930.00    ลงวันที่ 29 ตลุาคม 2562

52 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองในโครงการเทศบาล 3,152.00        3,152.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 102/2563

ประสานใจผ๎ูสงูวัยอบอุํน 3,152.00     3,152.00     ลงวันที่ 29 ตลุาคม 2562

53 จัดซื้อ : วัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลงิและหลอํลื่น 37,300.00      37,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : -

เดอืน ตลุาคม 2562 37,300.00   37,300.00   

54 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน (น้ าดื่ม) 2,040.00        2,040.00        เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 118/2563

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562 2,040.00     2,040.00     ลงวันที่ 31 ตลุาคม 2562

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. 2562



หนา้ที ่8

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

1 จัดซื้อ : อาหารวาํง 1,600.00        1,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 120/2563

 - โครงการด าเนนิการโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 1,600.00     1,600.00     ลงวันที่ 4 พฤศจกิายน 2562

2 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน 400.00          400.00          เฉพาะเจาะจง ดลใจอาร์ตนครพนม ดลใจอาร์ตนครพนม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 121/2563

 - ตรายาง 400.00       400.00       ลงวันที่ 4 พฤศจกิายน 2562

3 จัดซื้อ : อาหารวาํง 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 123/2563

 - โครงการเฝูาระวังคณุภาพอาหารในตลาดสด 600.00       600.00       ลงวันที่ 4 พฤศจกิายน 2562

4 จัดซื้อ : วัสดกุอํสร๎าง 15,720.00      15,720.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านปฏรูิปคอนกรีต ร๎านปฏรูิปคอนกรีต ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 124/2563

 - ทอํคอนกรีต , ปนูนกเพชร 15,720.00   15,720.00   ลงวันที่ 4 พฤศจกิายน 2562

5 จัดซื้อ : วัสด ุ(10 รายการ) 5,640.00       5,640.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 128/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 5,640.00     5,640.00     ลงวันที่ 5 พฤศจกิายน 2562

6 จัดซื้อ : วัสดจุัดสถานที่ 10,800.00      10,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก. สมบรูณ์อเิลคทริค สกลนครหจก. สมบรูณ์อเิลคทริค สกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 129/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 10,800.00   10,800.00   ลงวันที่ 5 พฤศจกิายน 2562

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

วันท่ี  30   เดอืน พฤศจกิายน   พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง



หนา้ที ่9

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

7 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 100.00           100.00           เฉพาะเจาะจง นางปราณี  แกว๎วงค์ นางปราณี  แกว๎วงค์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 130/2563

 - ปะยาง รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-8481 นพ 100.00        100.00        ลงวันที่ 5 พฤศจกิายน 2562

8 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 100.00           100.00           เฉพาะเจาะจง นางปราณี  แกว๎วงค์ นางปราณี  แกว๎วงค์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 131/2563

 - ปะยาง รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-4498 นพ 100.00        100.00        ลงวันที่ 6 พฤศจกิายน 2562

9 จัดซื้อ : เคร่ืองเซนํไหวพ๎ระแมคํงคา 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นายสทิธชิัย  วงคว์ันดี นายสทิธชิัย  วงคว์ันดี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 132/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 7,500.00     7,500.00     ลงวันที่ 6 พฤศจกิายน 2562

10 จัดซื้อ : อาหารวาํง 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 133/2563

 - โครงการเฝูาระวังคณุภาพผลติภณัฑใ์นตลาดนดัวันพระ 600.00       600.00       ลงวันที่ 6 พฤศจกิายน 2562

11 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิโครงการ 400.00          400.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามร๎านนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 134/2563

 - โครงการอาสาสมคัรอนรัุกษท์รัพยากรลุมํน้ าสงคราม 400.00       400.00       ลงวันที่ 6 พฤศจกิายน 2562

12 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองโครงการอาสาสมคัรอนรัุกษ์ 505.00          505.00          เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 135/2563

ทรัพยากรลุมํน้ าสงคราม 505.00       505.00       ลงวันที่ 7 พฤศจกิายน 2562

13 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองโครงการจัดงานประเพณี 1,045.00        1,045.00        เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 136/2563

ลอยกระทง 1,045.00     1,045.00     ลงวันที่ 7 พฤศจกิายน 2562

14 จัดจา๎ง : ประกอบอาหารรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดงวัน  งามนาศรี นางสาวดงวัน  งามนาศรี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 137/2563

 - โครงการอาสาสมคัรอนรัุกษท์รัพยากรลุมํน้ าสงคราม 1,500.00     1,500.00     ลงวันที่ 7 พฤศจกิายน 2562



หนา้ที ่10

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

15 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาเรือหางยาวเกบ็กระทง 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายวุฒพิงศ ์ อุํนกลม นายวุฒพิงศ ์ อุํนกลม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 138/2563

 - โครงการอาสาสมคัรอนรัุกษท์รัพยากรลุมํน้ าสงคราม 1,500.00     1,500.00     ลงวันที่ 7 พฤศจกิายน 2562

16 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน 14,100.00       14,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บญุลอ๎มเทคนคิ หจก.บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 139/2563

 - หมกึเคร่ืองพมิพ ์HP955XL 14,100.00    14,100.00    ลงวันที่ 7 พฤศจกิายน 2562

17 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาเคร่ืองเสยีง 5,300.00       5,300.00       เฉพาะเจาะจง นายจตรุภทัร  ค ามอีอํน นายจตรุภทัร  ค ามอีอํน ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 140/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 5,300.00     5,300.00     ลงวันที่ 7 พฤศจกิายน 2562

18 จัดจา๎ง : ท าปาูยปไวนลิ 2,650.00       2,650.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามร๎านนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 141/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2,650.00     2,650.00     ลงวันที่ 7 พฤศจกิายน 2562

19 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาท ากระทงใบตอง เสน๎ผําศนูย์กลาง 4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง นางมะลวิัลย์  เชื้อจารย์ชนิ นางมะลวิัลย์  เชื้อจารย์ชนิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 142/2563

ขนาด 1 เมตร โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 4,000.00     4,000.00     ลงวันที่ 7 พฤศจกิายน 2562

20 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาแตงํหนา๎ท าผมพร๎อมชุดนางนพมาศ 2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง นายวมิลสริิ  ไชยรินทร์ นายวมิลสริิ  ไชยรินทร์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 143/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2,500.00     2,500.00     ลงวันที่ 7 พฤศจกิายน 2562

21 จัดจา๎ง : ประกอบอาหารรับรองคณะจัดสถานที่ 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอรพรรณ  อุํนกลม นางสาวอรพรรณ  อุํนกลม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 144/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 2,000.00     2,000.00     ลงวันที่ 7 พฤศจกิายน 2562

22 จัดซื้อ : ดอกไมส๎ด 1,020.00        1,020.00        เฉพาะเจาะจง นางรัตตยิา  อนิทรักษ์ นางรัตตยิา  อนิทรักษ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 145/2563



หนา้ที ่11

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

 - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 1,020.00     1,020.00     ลงวันที่ 7 พฤศจกิายน 2562

23 จัดจา๎ง : ท าทาํน้ าลอยกระทง ขนาด 4.00x6.00 ม. 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นายอุทยั  เมอืงโคตร นายอุทยั  เมอืงโคตร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 146/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 7,500.00     7,500.00     ลงวันที่ 7 พฤศจกิายน 2562

24 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองคณะบคุคลในการตรวจประเมนิ 455.00          455.00          เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 147/2563

โบนสั 455.00       455.00       ลงวันที่ 8 พฤศจกิายน 2562

25 จัดจา๎ง : ท าสื่อประชาสมัพนัธ์ 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านศรีฟาู กราฟฟกิ ร๎านศรีฟาู กราฟฟกิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 148/2563

 - ปาูยไวนลิเคร่ืองหมายจราจร จ านวน 10 ชุด 1,500.00     1,500.00     ลงวันที่ 8 พฤศจกิายน 2562

26 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 149/2563

เดอืน พฤศจกิายน 2562 คร้ังที่ 2 600.00       600.00       ลงวันที่ 8 พฤศจกิายน 2562

27 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาระบบไฟฟาูเวทกีลาง 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง นายรัศม ี พวัพนัธ์ นายรัศม ี พวัพนัธ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 151/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลปลาลุมํน้ าสงคราม 60,000.00   60,000.00   ลงวันที่ 14 พฤศจกิายน 2562

28 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาเคร่ืองเสยีง 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายจตรุภทัร  ค ามอีอํน นายจตรุภทัร  ค ามอีอํน ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 152/2563

 - โครงการจัดงานประเพณีเทศกาลปลาลุมํน้ าสงคราม 1,500.00     1,500.00     ลงวันที่ 14 พฤศจกิายน 2562

29 จัดซื้อ : วัสดเุคร่ืองแตงํกาย 10,200.00      10,200.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านพาเจริญ ร๎านพาเจริญ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 155/2563

 - ถงุมอืหนงั , ผ๎าปดิจมกูคอตตอล 10,200.00   10,200.00   ลงวันที่ 18 พฤศจกิายน 2562



หนา้ที ่12

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

30 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิโครงการ 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามร๎านนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 156/2563

 - โครงการรณรงคป์อูงกนัเอดสฯ์ (เงนิรับฝาก) 500.00       500.00       ลงวันที่ 18 พฤศจกิายน 2562

31 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาท าคูมํอืความร๎ู จ านวน 240 ชุด 1,200.00        1,200.00        เฉพาะเจาะจง นายธนโชต ิ มั่นแกนํ นายธนโชต ิ มั่นแกนํ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 157/2563

 - โครงการรณรงคป์อูงกนัเอดสฯ์ (เงนิรับฝาก) 1,200.00     1,200.00     ลงวันที่ 18 พฤศจกิายน 2562

32 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 4,724.05        4,724.05        เฉพาะเจาะจง หจก. ธนนท ์ทรัค หจก. ธนนท ์ทรัค ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 158/2563

 - ตรวจเช็คระยะ รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-9799 นพ 4,724.05     4,724.05     ลงวันที่ 18 พฤศจกิายน 2562

33 จัดซื้อ : วัสดยุานพาหนะและขนสงํ (3 รายการ) 6,500.00       6,500.00       เฉพาะเจาะจง วสิทุธไ์ดนาโม วสิทุธไ์ดนาโม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 160/2563

6,500.00    6,500.00    ลงวันที่ 20 พฤศจกิายน 2562

34 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 150.00           150.00           เฉพาะเจาะจง นางปราณี  แกว๎วงค์ นางปราณี  แกว๎วงค์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 161/2563

 - ปะยาง รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-4498 นพ 150.00        150.00        ลงวันที่ 20 พฤศจกิายน 2562

35 จัดซื้อ : อาหารวาํง 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 162/2563

 - โครงการเฝูาระวังคณุภาพผลติภณัฑใ์นตลาดนดัวันพระ 600.00       600.00       ลงวันที่ 22 พฤศจกิายน 2562

35 จัดจา๎ง : ประกอบอาหารรับรองการประชุมสภา 3,570.00        3,570.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสภุสัสรา  แนวสตัย์ นางสาวสภุสัสรา  แนวสตัย์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 163/2563

 - สมยัวสิามญั สมยัที่ 4 ประจ าป ี2562 3,570.00     3,570.00     ลงวันที่ 22 พฤศจกิายน 2562

36 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 164/2563

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562 (คร้ังที่ 2) 600.00       600.00       ลงวันที่ 22 พฤศจกิายน 2562



หนา้ที ่13

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

37 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองการประชุมสภา 1,136.00        1,136.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 165/2563

สมยัสามญั สมยัที่ 4 ประจ าป ี2562 1,136.00     1,136.00     ลงวันที่ 22 พฤศจกิายน 2562

38 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองการประชุมคณะกรรมการ 524.00          524.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 166/2563

ตดิตามและประเมนิผลแผน 524.00       524.00       ลงวันที่ 25 พฤศจกิายน 2562

39 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 8,400.00       8,400.00       เฉพาะเจาะจง นายประภาส  เพง็ซยุ นายประภาส  เพง็ซยุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 167/2563

 - ไมก๎วาดทางมะพร๎าว 300 อัน 8,400.00     8,400.00     ลงวันที่ 25 พฤศจกิายน 2562

40 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง วสิทุธไ์ดนาโม วสิทุธไ์ดนาโม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 168/2563

 - หลอดไฟทา๎ยรถยนตส์วํนกลาง ทะเบยีน กค-2961 นพ 300.00       300.00       ลงวันที่ 25 พฤศจกิายน 2562

41 จัดซื้อ : วัสดกุอํสร๎าง (3 รายการ) 595.00          595.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 169/2563

595.00       595.00       ลงวันที่ 25 พฤศจกิายน 2562

42 จัดซื้อ : วัสดไุฟฟาูและวทิยุ (31 รายการ) 81,030.00      81,030.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สมบรูณ์อเีลคทริค สกลนคร หจก.สมบรูณ์อเีลคทริค สกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 175/2563

81,030.00   81,030.00   ลงวันที่ 29 พฤศจกิายน 2562

43 จัดซื้อ : อาหารวาํง 16,800.00      16,800.00      เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 176/2563

 - โครงการรณรงคป์อูงกนัเอดสฯ์ (เงนิรับฝาก) 16,800.00   16,800.00   ลงวันที่ 29 พฤศจกิายน 2562

44 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองโครงการเทศบาล 3,192.00        3,192.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 177/2563



หนา้ที ่14

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ประสานใจผ๎ูสงูวัยอบอุํน เดอืน ธนัวาคม 2562 3,192.00     3,192.00     ลงวันที่ 29 พฤศจกิายน 2562

45 จัดซื้อ : วัสดกุารเกษตร 2,600.00       2,600.00       เฉพาะเจาะจง นางเกษมณี  มลที นางเกษมณี  มลที ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 178/2563

 - ปุย๋คอก 2,600.00     2,600.00     ลงวันที่ 29 พฤศจกิายน 2562

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

1 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาปรับปรุงและซอํมแซมโรงผลติ 249,500.00    249,500.00    เฉพาะเจาะจง ท ีท ีท ีการคา๎ ท ีท ีท ีการคา๎ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 15/2562

เนื้อสกุร (รายจา่ยค้างจา่ย) 249,500.00 249,500.00 ลงวันที่ 27 กนัยายน 2562

2 จัดซื้อ : น้ าดื่ม 205.00          205.00          เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 180/2563

 - โครงการด าเนนิงานโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 205.00       205.00       ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2562

3 จัดซื้อ : น้ าดื่ม 1,465.00        1,465.00        เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 181/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 1,465.00     1,465.00     ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2562

4 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน (น้ าดื่ม) 1,760.00        1,760.00        เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 182/2563

ประจ าเดอืน ธนัวาคม 2562 1,760.00     1,760.00     ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2562

ธนัวาคม  พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

วันท่ี  31   เดอืน ธนัวาคม   พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง



หนา้ที ่15

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

5 จัดซื้อ : วัสดโุครงการ (10 รายการ) 9,276.00       9,276.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 183/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 9,276.00     9,276.00     ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2562

6 จัดซื้อ : อาหารวาํง 5,769.00       5,769.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 184/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 5,769.00     5,769.00     ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2562

7 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมทรัพย์สนิ (4 รายการ) 4,790.00        4,790.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 186/2563

4,790.00     4,790.00     ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2563

8 จัดซื้อ : อาหารวาํง 1,960.00        1,960.00        เฉพาะเจาะจง นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 188/2563

 - โครงการด าเนนิงานโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 1,960.00     1,960.00     ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2562

9 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาเคร่ืองเสยีง 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายทว ี สงิหง์อย นายทว ี สงิหง์อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 189/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(5 ธ.ค. 62) 3,000.00     3,000.00     ลงวันที่ 2 ธนัวาคม 2562

10 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการลา๎งตลาดสด 250.00          250.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 190/2563

ตามหลกัสขุาภบิาล เดอืน ธนัวาคม 2562 คร้ังที่ 1 250.00       250.00       ลงวันที่ 3 ธนัวาคม 2562

11 จัดซื้อ : อาหารวาํง 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 191/2563

 - โครงการเฝูาระวังคณุภาพอาหารในตลาดสด 600.00       600.00       ลงวันที่ 3 ธนัวาคม 2562

12 จัดซื้อ : คาํครุภณัฑส์ านกังาน 42,400.00      42,400.00      เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 192/2563



หนา้ที ่16

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

 - ชั้นเหลก็วางเอกสาร/ ตูเ๎หลก็บานเลื่อน 42,400.00   42,400.00   ลงวันที่ 3 ธนัวาคม 2562

13 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 2,343.57        2,343.57        เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา๎ เจริญศรี จ ากดั บริษทั โตโยตา๎ เจริญศรี จ ากดั ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 195/2563

 - ตรวจเช็คระยะ รถยนตส์วํนกลาง 2,343.57     2,343.57     ลงวันที่ 4 ธนัวาคม 2562

ทะเบยีน กค 2961 นพ

14 จัดซื้อ : วัสดอุาหารเสริม (นม) 205,337.56    205,337.56    เฉพาะเจาะจง องคก์ารสงํเสริมกจิการโคนมฯ องคก์ารสงํเสริมกจิการโคนมฯ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 196/2563

ประจ าเดอืน ธนัวาคม 2562 205,337.56 205,337.56 ลงวันที่ 6 ธนัวาคม 2562

15 จัดจา๎ง : ตรวจสภาพรถเพื่อตอํทะเบยีน 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง นายครรชติ  เรืองวรบรูณ์ นายครรชติ  เรืองวรบรูณ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 197/2563

 - รถยนตส์วํนกลาง ทะเบยีน นข-990 นพ 300.00       300.00       ลงวันที่ 6 ธนัวาคม 2562

16 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมทรัพย์สนิ (8 รายการ) 3,280.00       3,280.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 198/2563

3,280.00     3,280.00     ลงวันที่ 6 ธนัวาคม 2562

17 จัดซื้อ : วัสดอุื่นๆ (27 รายการ) 3,565.00       3,565.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 199/2563

3,565.00    3,565.00    ลงวันที่ 6 ธนัวาคม 2562

18 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 7,800.00       7,800.00       เฉพาะเจาะจง สชุาตสิโตร์ สชุาตสิโตร์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 200/2563

 - ถงุด า 7,800.00     7,800.00     ลงวันที่ 6 ธนัวาคม 2562

19 จัดจา๎ง : ท าสื่อประชาสมัพนัธ์ 25,920.00      25,920.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บจี ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง หจก.บจี ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 201/2563

 - ปาูยไวนลิกรอบไมป๎ระชาสมัพนัธอั์ตราจัดเกบ็ภาษี 25,920.00   25,920.00   ลงวันที่ 6 ธนัวาคม 2562



หนา้ที ่17

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

20 จัดซื้อ : อาหารวาํง 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 206/2563

 - โครงการเฝูาระวังคณุภาพผลติภณัฑใ์นตลาดนดัวันพระ 600.00       600.00       ลงวันที่ 9 ธนัวาคม 2562

21 จัดซื้อ : วัสดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 46,650.00      46,650.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านพาเจริญ ร๎านพาเจริญ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 207/2563

(10 รายการ) 46,650.00   46,650.00   ลงวันที่ 9 ธนัวาคม 2562

22 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 208/2563

ประจ าเดอืน ธนัวาคม 2562 (คร้ังที่ 1) 600.00       600.00       ลงวันที่ 9 ธนัวาคม 2562

23 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 8,160.00        8,160.00        เฉพาะเจาะจง สชุาตสิโตร์ สชุาตสิโตร์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 209/2563

 - กระดาษช าระ, น้ ายาลา๎งจาน , น้ ายาถพูื้น 8,160.00     8,160.00     ลงวันที่ 9 ธนัวาคม 2562

24 จัดซื้อ : ครุภณัฑง์านบา๎นงานครัว 4,500.00        4,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบรูณ์ อเิลคทริค สกลนครหจก.สมบรูณ์ อเิลคทริค สกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 210/2563

 - เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบ 2 ปุมุ 4,500.00     4,500.00     ลงวันที่ 9 ธนัวาคม 2562

25 จัดซื้อ : ครุภณัฑง์านบา๎นงานครัว 4,500.00        4,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบรูณ์ อเิลคทริค สกลนครหจก.สมบรูณ์ อเิลคทริค สกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 211/2563

 - เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบ 2 ปุมุ 4,500.00     4,500.00     ลงวันที่ 9 ธนัวาคม 2562

26 จัดซื้อ : วัสดกุารเกษตร 1,600.00        1,600.00        เฉพาะเจาะจง นายจอน  ชัยสรุะ นายจอน  ชัยสรุะ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 221/2563

 - ตน๎คริสมาสแดง, ขาว 1,600.00     1,600.00     ลงวันที่ 11 ธนัวาคม 2562

27 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองการประชุมสภาเทศบาล 1,115.00         1,115.00         เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 226/2563



หนา้ที ่18

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

สมยัวสิามญั สมยัที่ 2 ประจ าป ี2562 1,115.00      1,115.00      ลงวันที่ 12 ธนัวาคม 2562

28 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 3,900.00       3,900.00       เฉพาะเจาะจง โรงกลงึ ช.เจริญการชาํง โรงกลงึ ช.เจริญการชาํง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 231/2563

 - รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-5946 นพ 3,900.00    3,900.00    ลงวันที่ 16 ธนัวาคม 2562

29 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 6,015.00        1,600.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านสชุาตสิโตร์ 2 นายจอน  ชัยสรุะ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 232/2563

 - แกว๎น้ าทรงสงู, ชอ๎นสอ๎ม, ชอ๎นสัน้ 6,015.00     6,015.00     ลงวันที่ 16 ธนัวาคม 2562

30 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.บญุลอ๎มเทคนคิ หจก.บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 233/2563

 - คอมพวิเตอร์โน๏ตบุ๏ก (ปลดัเทศบาล) 500.00       500.00       ลงวันที่ 16 ธนัวาคม 2562

31 จัดซื้อ : ครุภณัฑอ์ื่น 90,000.00      90,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บ ีจ ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง หจก.บ ีจ ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 234/2563

 - ผ๎าเตน็ทท์รงโคง๎ ขนาด 4.00x8.00 เมตร 90,000.00   90,000.00   ลงวันที่ 16 ธนัวาคม 2562

32 จัดซื้อ : อาหารวาํง 1,960.00        1,960.00        เฉพาะเจาะจง นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 235/2563

 - โครงการด าเนนิงานโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 1,960.00     1,960.00     ลงวันที่ 16 ธนัวาคม 2562

33 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 2,868.00       2,868.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 236/2563

 - พรมเช็ดเทา๎ 2,868.00    2,868.00    ลงวันที่ 16 ธนัวาคม 2562

34 จัดซื้อ : น้ าดื่ม 205.00          205.00          เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 237/2563

 - โครงการด าเนนิงานโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 205.00       205.00       ลงวันที่ 16 ธนัวาคม 2562



หนา้ที ่19

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

35 จัดซื้อ : อาหารวาํง 650.00          650.00          เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 250/2563

 - โครงการเมอืงนาํอยํู คูบํา๎นสะอาด 650.00       650.00       ลงวันที่ 20 ธนัวาคม 2562

36 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาเรือหางยาว จ านวน 2 ล า 6,000.00       6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวุฒพิงศ ์ อุํนกลม นายวุฒพิงศ ์ อุํนกลม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 253/2563

 - ขดุลอกพื้นที่บริเวณสถานสีบูน้ าดว๎ยไฟฟาู 6,000.00    6,000.00    ลงวันที่ 23 ธนัวาคม 2562

37 จัดซื้อ : ครุภณัฑอ์ื่น 199,000.00    199,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บ ีจ ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง หจก.บ ีจ ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 255/2563

 - ซุม๎เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา๎อยํูหวัฯ รัชกาลที่ 10 199,000.00 199,000.00 ลงวันที่ 23 ธนัวาคม 2562

38 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน (ใชต๎ามกองและส านกัตาํงๆ) 24,217.00      24,217.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี จ ากดั บริษทั นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี จ ากดั ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 256/2563

24,217.00    24,217.00    ลงวันที่ 23 ธนัวาคม 2562

39 จัดซื้อ : วัสดกุารเกษตร 1,100.00        1,100.00        เฉพาะเจาะจง นางเกษมณี  มลที นางเกษมณี  มลที ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 257/2563

 - ตน๎ดาวเรือง 1,100.00     1,100.00     ลงวันที่ 23 ธนัวาคม 2562

40 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 258/2563

ประจ าเดอืน ธนัวาคม 2562 (คร้ังที่ 2) 600.00       600.00       ลงวันที่ 23 ธนัวาคม 2562

41 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิโครงการ 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามร๎านนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 260/2563

 - โครงการเมอืงนาํอยํู คูบํา๎นสะอาด 2,000.00     2,000.00     ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 2562

42 จัดซื้อ : วัสดเุกี่ยวกบักจิการจราจร 8,800.00       8,800.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านพาเจริญ ร๎านพาเจริญ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 261/2563

 - แผงกัน้จราจรพลาสตกิแบบยืดได๎ 8,800.00    8,800.00    ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 2562



หนา้ที ่20

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

43 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาโครงการกอํสร๎างรางระบายน้ า 247,000.00    247,000.00    เฉพาะเจาะจง วรรษพลการคา๎ วรรษพลการคา๎ ไมเํกนิวงเงนิฯ สญัญาจา๎งเลขที่ : 02/2563

หลงัปาุชา๎วัดศรีสมบรูณ์ 247,000.00 247,000.00 ลงวันที่ 27 ธนัวาคม 2562

44 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาโครงการกอํสร๎างอาคารจอดรถ 398,500.00    398,500.00    เฉพาะเจาะจง พลวรรษ 2004 การโยธา วรรษพลการคา๎ ไมเํกนิวงเงนิฯ สญัญาจา๎งเลขที่ : 03/2563

หนา๎ส านกังานเทศบาล 398,500.00 398,500.00 ลงวันที่ 27 ธนัวาคม 2562

45 จัดซื้อ : วัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลงิและหลอํลื่น 38,640.00      38,640.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : -

เดอืน ธนัวาคม 2562 38,640.00   38,640.00   

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

1 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาโครงการกอํสร๎างรางระบายน้ า 714,500.00     714,500.00     e-Bigging หจก.บญัชาศรีสงครามกอํสร๎าง หจก.บญัชาศรีสงครามกอํสร๎าง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : E01/2562

ถนนเทศบาล 11 (หมู ํ7) 714,500.00  714,500.00  ลงวันที่ 27 กนัยายน 2562

2 จัดซื้อ : วัสดอุาหารเสริม (นม) 237,759.28    237,759.28    เฉพาะเจาะจง องคก์ารสงํเสริมกจิการโคนมฯ องคก์ารสงํเสริมกจิการโคนมฯ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 271/2563

ประจ าเดอืน มกราคม 2563 237,759.28 237,759.28 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563

มกราคม  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

วันท่ี  31   เดอืน มกราคม   พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง



หนา้ที ่21

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

3 จัดซื้อ : อาหารกลางวันและอาหารวาํง 7,800.00       7,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 272/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(มอบถงุยังชพีพระราชทาน) 7,800.00     7,800.00     ลงวันที่ 2 มกราคม 2563

4 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน (น้ าดื่ม) 1,880.00        1,880.00        เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 273/2563

ประจ าเดอืน มกราคม 2563 1,880.00     1,880.00     ลงวันที่ 2 มกราคม 2563

5 จัดซื้อ : อาหารวาํง 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 281/2563

 - โครงการเฝูาระวังคณุภาพอาหารในตลาดสด 600.00       600.00       ลงวันที่ 3 มกราคม 2563

6 จัดซื้อ : อาหารวาํง 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 285/2563

 - โครงการเฝูาระวังคณุภาพผลติภณัฑใ์นตลาดนดัวันพระ 600.00       600.00       ลงวันที่ 6 มกราคม 2563

7 จัดซื้อ : วัสดใุนโครงการจัดงานรัฐพธิี 550.00          550.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านพงเจริญการชาํง ร๎านพงเจริญการชาํง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 286/2563

 - พระบรมฉายาลกัษณ์ ขนาด 90x170 ซม. 550.00       550.00       ลงวันที่ 6 มกราคม 2563

8 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน 11,709.00       11,709.00       เฉพาะเจาะจง บจ.นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี บจ.นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 287/2563

 - ใชต๎ามส านกัและกองตาํงๆ 11,709.00    11,709.00    ลงวันที่ 6 มกราคม 2563

9 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 288/2563

ประจ าเดอืน มกราคม 2563 (คร้ังที่ 1) 600.00       600.00       ลงวันที่ 6 มกราคม 2563

10 จัดซื้อ : วัสดใุนโครงการ 9,240.00        9,240.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านบญุชวํย ร๎านบญุชวํย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 292/2563

 - โครงการจัดงานวันเดก็ ประจ าป ี2563 9,240.00     9,240.00     ลงวันที่ 8 มกราคม 2563



หนา้ที ่22

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

11 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาเวทพีร๎อมระบบเสยีงและผ๎ูควบคมุ 8,000.00       8,000.00       เฉพาะเจาะจง นายแกว๎อุดร  สขุวพิฒัน์ นายแกว๎อุดร  สขุวพิฒัน์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 293/2563

 - โครงการจัดงานวันเดก็ ประจ าป ี2563 8,000.00    8,000.00    ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

12 จัดซื้อ : วัสดใุนโครงการ (6 รายการ) 23,410.00      23,410.00      เฉพาะเจาะจง บจ.นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี บจ.นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 294/2563

 - โครงการจัดงานวันเดก็ ประจ าป ี2563 23,410.00   23,410.00   ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

13 จัดซื้อ : วัสดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23,520.00      23,520.00      เฉพาะเจาะจง นนัทดิาร๎านคา๎ นนัทดิาร๎านคา๎ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 295/2563

 - วัคซนีปอูงกนัโรคพษิสนุขับา๎พร๎อมอุปกรณ์ 23,520.00   23,520.00   ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

14 จัดจา๎ง : ท าสื่อเอกสารเผยแพรํความร๎ู 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง หงสห์ยก แอนด ์ภมู ิก๏อปปี้ หงสห์ยก แอนด ์ภมู ิก๏อปปี้ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 296/2563

 - โครงการรณรงคป์อูงกนัโรคพษิสนุขับา๎ 1,500.00     1,500.00     ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

15 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิโครงการ 3,150.00        3,150.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามร๎านนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 297/2563

 - โครงการจัดงานวันเดก็ ประจ าป ี2563 3,150.00     3,150.00     ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

16 จัดซื้อ : วัสด ุ(กรอบรูปใสเํกยีรตบิตัร) 720.00          720.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านมติรศลิปค์ลัเลอร์แลบ็ ร๎านมติรศลิปค์ลัเลอร์แลบ็ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 298/2563

 - โครงการจัดงานวันเดก็ (มอบทนุการศกึษา) 720.00       720.00       ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

17 จัดซื้อ : วัสดอุื่นๆ 1,050.00        1,050.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 299/2563

 - งานบริหารทั่วไป (7 รายการ) 1,050.00     1,050.00     ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

18 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิโครงการ 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามร๎านนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 303/2563



หนา้ที ่23

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

 - โครงการรณรงคฉ์ดีวัคซนีปอูงกนัโรคพษิสนุขับา๎ 500.00       500.00       ลงวันที่ 9 มกราคม 2563

19 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 640.00          640.00          เฉพาะเจาะจง สมายล ์ไอที สมายล ์ไอที ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 304/2563

 - เคร่ืองปร้ินเตอร์ รหสั 487-56-0027 640.00       640.00       ลงวันที่ 9 มกราคม 2563

20 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 2,960.00       2,960.00       เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 305/2563

 - โครงการจัดงานวันเดก็ ประจ าป ี2563 2,960.00    2,960.00    ลงวันที่ 9 มกราคม 2563

21 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน 9,030.00       9,030.00       เฉพาะเจาะจง หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 311/2563

 - หมกึเคร่ืองพมิพ,์ หมกึเคร่ืองถาํยเอกสาร 9,030.00    9,030.00    ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

22 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 312/2563

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook HP 500.00       500.00       ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

23 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 313/2563

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ PC HP 300.00       300.00       ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

24 จัดซื้อ : อาหารกลางวันและอาหารวาํง 4,000.00        4,000.00        เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 315/2563

 - โครงการรณรงคฉ์ดีวัคซนีปอูงกนัโรคพษิสนุขับา๎ 4,000.00     4,000.00     ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

25 จัดซื้อ : วัสด ุ(กรอบรูปขนาด A4) 11,700.00       11,700.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านมติรศลิปค์ลัเลอร์แลบ็ ร๎านมติรศลิปค์ลัเลอร์แลบ็ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 316/2563

 - โครงการจัดพธิพีระราชทานพระบรมฉายาลกัษณ์ 11,700.00    11,700.00    ลงวันที่ 13 มกราคม 2563



หนา้ที ่24

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

26 จัดซื้อ : วัสดตุกแตงํสถานที่ (ดอกไมส๎ด) 440.00          440.00          เฉพาะเจาะจง ออ๎ยดอกไมส๎ด ออ๎ยดอกไมส๎ด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 317/2563

 - โครงการจัดพธิพีระราชทานพระบรมฉายาลกัษณ์ 440.00       440.00       ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

27 จัดซื้อ : อาหารวาํง 2,982.00       2,982.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 318/2563

 - รับรองโครงการจัดพธิพีระราชทานพระบรมฉายาลกัษณ์ 2,982.00     2,982.00     ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

พระบาทสมเดจ็พระเจา๎อยํูหวัฯ

28 จัดซื้อ : ของที่ระลกึใหค๎ณะศกึษาดงูาน 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง นางบญุสงํ  ส าลพีนัธุ์ นางบญุสงํ  ส าลพีนัธุ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 319/2563

 - อบต.สามขา 1,500.00     1,500.00     ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

29 จัดซื้อ : ครุภณัฑโ์รงงาน 8,500.00       8,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแกนํการไฟฟาู สกลนครหจก.ขอนแกนํการไฟฟาู สกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 320/2563

 - เคร่ืองเชื่อมโลหะ JASIC รํุน ARC-200 8,500.00    8,500.00    ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

30 จัดจา๎ง : โครงการตอํเตมิหลงัคามตลาดสดดา๎น 420,000.00    420,000.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านพลวรรษ 2004 การโยธา ร๎านพลวรรษ 2004 การโยธา ไมเํกนิวงเงนิฯ สญัญาจา๎งเลขที่ : 004/2563

ทศิเหนอื (รายจา่ยค้างจา่ย) 420,000.00 420,000.00 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

31 จัดซื้อ : อาหารวาํง 3,072.00        3,072.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 323/2563

 - โครงการเทศบาลประสานใจผ๎ูสงูวัยอบอุํน 3,072.00     3,072.00     ลงวันที่ 14 มกราคม 2563

32 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 640.00          640.00          เฉพาะเจาะจง สมายล ์ไอที สมายล ์ไอที ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 324/2563

 - เปลี่ยนตลบัหมกึ Canon PG-810 640.00       640.00       ลงวันที่ 14 มกราคม 2563

33 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิโครงการ 400.00          400.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามร๎านนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 330/2563



หนา้ที ่25

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

 - โครงการโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 400.00       400.00       ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

34 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 1,280.00        1,280.00        เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 339/2563

 - โครงการด าเนนิงานโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 1,280.00     1,280.00     ลงวันที่ 16 มกราคม 2563

35 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาเคร่ืองเสยีง 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง นายจตรุภทัร  ค ามอีอํน นายจตรุภทัร  ค ามอีอํน ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 340/2563

 - กจิกรรมกฬีาสโีรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 1,000.00     1,000.00     ลงวันที่ 16 มกราคม 2563

36 จัดซื้อ : อาหารรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดงวัน  งามนาศรี นางสาวดงวัน  งามนาศรี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 341/2563

 - กจิกรรมกฬีาสโีรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 1,500.00     1,500.00     ลงวันที่ 16 มกราคม 2563

37 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 130.00           130.00           เฉพาะเจาะจง แจ๏คไรเดอร์ แจ๏คไรเดอร์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 342/2563

 - เปลี่ยนยางในรถเขน็ (แผนงานสาธารณสขุ) 130.00        130.00        ลงวันที่ 17 มกราคม 2563

38 จัดซื้อ : วัสดกุอํสร๎าง 1,520.00        1,520.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 349/2563

 - แผนงานเคหะชุมชน (4 รายการ) 1,520.00     1,520.00     ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

39 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมทรัพย์สนิ 19,550.00      19,550.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สมบรูณ์อเีลคทริค สกลนคร หจก.สมบรูณ์อเีลคทริค สกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 350/2563

 - งานไฟฟาูตลาด (3 รายการ) 19,550.00   19,550.00   ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

40 จัดซื้อ : วัสดไุฟฟาูและวทิยุ 43,020.00      43,020.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สมบรูณ์อเีลคทริค สกลนคร หจก.สมบรูณ์อเีลคทริค สกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 351/2563

(15 รายการ) 43,020.00   43,020.00   ลงวันที่ 20 มกราคม 2563



หนา้ที ่26

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

41 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมทรัพย์สนิ 2,780.00        2,780.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแกนํการไฟฟาู สกลนครหจก.ขอนแกนํการไฟฟาู สกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 352/2563

 - งานรักษาความสงบภายใน (2 รายการ) 2,780.00     2,780.00     ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

42 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิโครงการ 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามร๎านนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 353/2563

 - โครงการกฬีาและนนัทนาการศพด.ทต.ศรีสงคราม 1,000.00     1,000.00     ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

43 จัดซื้อ : วัสดใุนโครงการ (8 รายการ) 1,160.00        1,160.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านรํุงเรืองทรัพย์พาณิชย์ ร๎านรํุงเรืองทรัพย์พาณิชย์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 354/2563

 - โครงการกฬีาและนนัทนาการศพด.ทต.ศรีสงคราม 1,160.00     1,160.00     ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

44 จัดซื้อ : อาหารวาํงและรางวัล 3,028.00       3,028.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 355/2563

 - โครงการกฬีาและนนัทนาการศพด.ทต.ศรีสงคราม 3,028.00     3,028.00     ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

45 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 940.00          940.00          เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 356/2563

 - โครงการกฬีาและนนัทนาการศพด.ทต.ศรีสงคราม 940.00       940.00       ลงวันที่ 20 มกราคม 2563

46 จัดซื้อ : ไอศกรีม 3,000.00       3,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมาพร  มามขุดา นางสาวอุมาพร  มามขุดา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 363/2563

 - โครงการกฬีาและนนัทนาการศพด.ทต.ศรีสงคราม 3,000.00     3,000.00     ลงวันที่ 22 มกราคม 2563

47 จัดซื้อ : อาหาร,อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 364/2563

 - โครงการเฝูาระวังคณุภาพผลติภณัฑใ์นตลาดนดัวันพระ 600.00       600.00       ลงวันที่ 22 มกราคม 2563

48 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมทรัพย์สนิ 2,600.00       2,600.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 365/2563

 - ประเกน็ยาง 12 มลิ 2,600.00     2,600.00     ลงวันที่ 22 มกราคม 2563



หนา้ที ่27

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

49 จัดจา๎ง : ขดุลอกรางระบายน้ า บอํพกัและ 7,300.00        7,300.00        เฉพาะเจาะจง นายวุฒพิงศ ์ อุํนกลม นายวุฒพิงศ ์ อุํนกลม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 368/2563

ทอํระบายน้ าถนนเทศบาล 1 และ เทศบาล 5 7,300.00     7,300.00     ลงวันที่ 23 มกราคม 2563

50 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 369/2563

ประจ าเดอืน มกราคม 2563 (คร้ังที่ 2) 600.00       600.00       ลงวันที่ 23 มกราคม 2563

51 จัดซื้อ : วัสดซุอํมถนนคอนกรีต/ลาดยาง 13,900.00      13,900.00      เฉพาะเจาะจง พลวรรษ 2004 การโยธา พลวรรษ 2004 การโยธา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 373/2563

 - ยางมะตอยส าเร็จรูป 13,900.00   13,900.00   ลงวันที่ 28 มกราคม 2563

52 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 1,600.00        1,600.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านสามใบเถา ร๎านสามใบเถา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 374/2563

 - โครงการประเมนิพฒันาการเดก็เลก็ฯ 1,600.00     1,600.00     ลงวันที่ 28 มกราคม 2563

53 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 2,049.26        2,049.26        เฉพาะเจาะจง บจก. มติซ ูชาญมอเตอร์เซลสฯ์ บจก. มติซ ูชาญมอเตอร์เซลสฯ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 375/2563

 - ตรวจเช็คสภาพ พร๎อมเปลี่ยนน้ ามนัเคร่ือง 2,049.26     2,049.26     ลงวันที่ 28 มกราคม 2563

 - รถยนตส์วํนกลาง ทะเบยีน บท 7076 นพ

 

54 จัดจา๎ง : ท าคูมํอืความร๎ูและวัสดอุุปกรณ์ 1,200.00        1,200.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านศรีสงครามศกึษาภณัฑ์ ร๎านศรีสงครามศกึษาภณัฑ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 376/2563

 - โครงการประเมนิพฒันาการเดก็เลก็ฯ 1,200.00     1,200.00     ลงวันที่ 28 มกราคม 2563

55 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิโครงการ 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามร๎านนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 378/2563

 - โครงการเทศบาลสญัจร 600.00       600.00       ลงวันที่ 29 มกราคม 2563



หนา้ที ่28

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

56 จัดซื้อ : วัสดอุาหารเสริม (นม) 205,337.56    205,337.56    เฉพาะเจาะจง องคก์ารสงํเสริมกจิการโคนมแหงํประเทศไทยองคก์ารสงํเสริมกจิการโคนมแหงํประเทศไทยไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 379/2563

 - เดอืน กมุภาพนัธ ์2563 205,337.56 205,337.56 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563

57 จัดซื้อ : วัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลงิและหลอํลื่น 35,850.00      35,850.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : -

เดอืน มกราคม 2563 35,850.00   35,850.00   

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

1 จัดจา๎ง : จา๎งเหมากลบหลมุขยะ 38,400.00      38,400.00      เฉพาะเจาะจง ซ.กอํสร๎าง ซ.กอํสร๎าง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 380/2563

38,400.00   38,400.00   ลงวันที่ 4 กมุภาพนัธ ์2563

2 จัดซื้อ : อาหารรับรองในโครงการโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดงวัน  งามนาศรี นางสาวดงวัน  งามนาศรี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 381/2563

เดอืน กมุภาพนัธ ์2563 (คร้ังที่ 1) 1,000.00     1,000.00     ลงวันที่ 4 กมุภาพนัธ ์2563

3 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองในโครงการโรงเรียน 1,875.00        1,875.00        เฉพาะเจาะจง นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 382/2563

ผ๎ูสงูอายุ เดอืน กมุภาพนัธ ์2563 (คร้ังที่ 1) 1,875.00     1,875.00     ลงวันที่ 4 กมุภาพนัธ ์2563

4 จัดจา๎ง : ท าเอกสารคูมํอืความร๎ู 1,938.00        1,938.00        เฉพาะเจาะจง หงสห์ยก แอนด ์ภมู ิก๏อปปี้ หงสห์ยก แอนด ์ภมู ิก๏อปปี้ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 383/2563

กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

วันท่ี  29   เดอืน กุมภาพันธ ์  พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง



หนา้ที ่29

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

 - โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานพหภุาคทีอ๎งถิ่นฯ 1,938.00     1,938.00     ลงวันที่ 4 กมุภาพนัธ ์2563

5 จัดซื้อ : อาหาร,อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 4,560.00       4,560.00       เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 384/2563

 - โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงานพหภุาคทีอ๎งถิ่นฯ 4,560.00     4,560.00     ลงวันที่ 4 กมุภาพนัธ ์2563

6 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางอุบล  โพธิ์สุ นางอุบล  โพธิ์สุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 385/2563

 - โครงการเฝูาระวังคณุภาพอาหารในตลาดสด 600.00       600.00       ลงวันที่ 4 กมุภาพนัธ ์2563

7 จัดซื้อ : วัสดกุารเกษตร (4 รายการ) 1,730.00        1,730.00        เฉพาะเจาะจง สนัตภิาพ พนัธุไ์ม๎ สนัตภิาพ พนัธุไ์ม๎ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 386/2563

1,730.00     1,730.00     ลงวันที่ 4 กมุภาพนัธ ์2563

8 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 25,200.00      25,200.00      เฉพาะเจาะจง นายพงษส์วรรค ์ อนิทะประเสริฐ นายพงษส์วรรค ์ อนิทะประเสริฐ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 387/2563

 - ซอํมครุภณัฑโ์ต๏ะกลม จ านวน 56 ตวั 25,200.00   25,200.00   ลงวันที่ 4 กมุภาพนัธ ์2563

9 จัดซื้อ : วัสดเุกี่ยวกบักจิการจราจร 16,560.00      16,560.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 388/2563

 - ส ีCompac / ส ีLopster / ส ีIBC / แปรงทาสี 16,560.00   16,560.00   ลงวันที่ 4 กมุภาพนัธ ์2563

10 จัดซื้อ : วัสดอุื่น 12,000.00      12,000.00      เฉพาะเจาะจง นายออํนแพง  เคนจันทร์ นายออํนแพง  เคนจันทร์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 389/2563

 - กนัสาดผ๎าใบ ขนาด 3.75x3.00 เมตร (งานตลาดสด) 12,000.00   12,000.00   ลงวันที่ 6 กมุภาพนัธ ์2563

11 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 390/2563

ประจ าเดอืน กมุภาพนัธ ์2563 (คร้ังที่ 1) 600.00       600.00       ลงวันที่ 6 กมุภาพนัธ ์2563



หนา้ที ่30

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

12 จัดจา๎ง : ท าสื่อประชาสมัพนัธ์ 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านพงเจริญการชาํง ร๎านพงเจริญการชาํง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 391/2563

 - แผํนพบัประชาสมัพนัธแ์นะน าภาษทีี่ดนิและสิ่งปลกูสร๎าง 18,000.00   18,000.00   ลงวันที่ 6 กมุภาพนัธ ์2563

13 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการเทศบาล 1,291.00        1,291.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 392/2563

ประสานใจผ๎ูสงูวัยอบอุํน เดอืน กมุภาพนัธ ์2563 1,291.00     1,291.00     ลงวันที่ 6 กมุภาพนัธ ์2563

14 จัดซื้อ : วัสดไุฟฟาูและวทิยุ 25,700.00      25,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สมบรูณ์อเีลคทริค สกลนคร หจก.สมบรูณ์อเีลคทริค สกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 394/2563

(8 รายการ) 25,700.00   25,700.00   ลงวันที่ 7 กมุภาพนัธ ์2563

15 จัดซื้อ : ครุภณัฑส์ านกังาน 10,600.00      10,600.00      เฉพาะเจาะจง บจ.คงิสเ์ฟอร์นเิจอร์ซติี้ บจ.คงิสเ์ฟอร์นเิจอร์ซติี้ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 398/2563

 - ชุดรับแขก 3 ชิ้น 10,600.00   10,600.00   ลงวันที่ 19 กมุภาพนัธ ์2563

16 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 250.00          250.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 399/2563

 - โครงการลา๎งตลาดสดตามหลกัสขุาภบิาล 250.00       250.00       ลงวันที่ 11 กมุภาพนัธ ์2563

17 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 1,550.00        1,550.00        เฉพาะเจาะจง วสิทุธิ์ไดนาโม วสิทุธิ์ไดนาโม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 400/2563

 - เปลี่ยนสายพานพดัลม-ไดสตาร์ท 1,550.00     1,550.00     ลงวันที่ 11 กมุภาพนัธ ์2563

 - รถยนต ์อปพร. ทะเบยีน บง-9184 นพ

18 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมทรัพย์สนิ (งานตลาดสด) 9,525.00       9,525.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สมบรูณ์อเีลคทริค สกลนคร หจก.สมบรูณ์อเีลคทริค สกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 403/2563

 - หลอดทอร์นาโด/ขัว้หลอด 9,525.00     9,525.00     ลงวันที่ 11 กมุภาพนัธ ์2563

19 จัดซื้อ : วัสดบุ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 4,540.00        4,540.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 404/2563



หนา้ที ่31

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

 - บานPVC, บานพบัสแตนเลส, กลอนแสตนเลสฯลฯ 4,540.00     4,540.00     ลงวันที่ 11 กมุภาพนัธ ์2563

20 จัดซื้อ : วัสดอุื่น 4,915.00        4,915.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 405/2563

 - ทอํPVC, ประตนู้ าPVC, ขอ๎งอ, กาวทาวทอํ ฯลฯ 4,915.00     4,915.00     ลงวันที่ 11 กมุภาพนัธ ์2563

21 จัดซื้อ : ของที่ระลกึในโครงการศกึษาดงูาน 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง นางบญุสงํ  ส าลพีนัธ์ นางบญุสงํ  ส าลพีนัธ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 407/2563

 - โครงการศกึษาดงูานสนามเดก็เลนํสร๎างปญัญา 1,500.00     1,500.00     ลงวันที่ 14 กมุภาพนัธ ์2563

22 จัดจา๎ง : ประกอบอาหารรับรองผ๎ูรํวมโครงการ 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดงวัน  งามนาศรี นางสาวดงวัน  งามนาศรี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 4082563

 - โครงการด าเนนิการโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 1,500.00     1,500.00     ลงวันที่ 14 กมุภาพนัธ ์2563

23 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองผ๎ูรํวมโครงการ 1,737.00        1,737.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 409/2563

 - โครงการด าเนนิการโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 1,737.00     1,737.00     ลงวันที่ 14 กมุภาพนัธ ์2563

24 จัดจา๎ง : ประกอบอาหารรับรองการประชุมสภา 3,640.00       3,640.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุณี  ตนัดง นางสาวจารุณี  ตนัดง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 410/2563

 - สมยัสามญั สมยัที่ 1 ประจ าป ี2563 3,640.00     3,640.00     ลงวันที่ 14 กมุภาพนัธ ์2563

25 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองการประขมุสภาเทศบาล 846.00          846.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 411/2563

 - สมยัสามญั สมยัที่ 1 ประจ าป ี2563 846.00       846.00       ลงวันที่ 14 กมุภาพนัธ ์2563

26 จัดจา๎ง : ท าสื่อประชาสมัพนัธ์ 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามร๎านนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 412/2563

 - ปาูยไวนลิ ทางเขา๎-ทางออก (ตดิหนา๎ศพด.) 500.00       500.00       ลงวันที่ 14 กมุภาพนัธ ์2563



หนา้ที ่32

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

27 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 9,630.00       9,630.00       เฉพาะเจาะจง พรเจริญประดบัยนต์ พรเจริญประดบัยนต์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 413/2563

 - รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-5946 นพ 9,630.00    9,630.00    ลงวันที่ 14 กมุภาพนัธ ์2563

28 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 9,406.00       9,406.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 415/2563

 - น้ ายาถพูื้น, น้ ายาลา๎งหอ๎งน้ า , น้ ายาลา๎งจาน 9,406.00     9,406.00     ลงวันที่ 17 กมุภาพนัธ ์2563

29 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 99,750.00      99,750.00      เฉพาะเจาะจง หจก. บ ีจ ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง หจก. บ ีจ ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 416/2563

 - ถงัขยะ ขนาด 120 ลติร สนี้ าเงนิ ฝาเรียบมลีอ๎ 99,750.00   99,750.00   ลงวันที่ 17 กมุภาพนัธ ์2563

30 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิโครงการ 2,250.00       2,250.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านพงเจริญการชาํง ร๎านพงเจริญการชาํง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 417/2563

 - โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัฯิ 2,250.00     2,250.00     ลงวันที่ 19 กมุภาพนัธ ์2563

(เงนิรับฝาก)

31 จัดซื้อ : เสื้อโครงการฝึกอบรมฯ (จ านวน 200 ตวั) 37,000.00      37,000.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านนารายณ์ ร๎านนารายณ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 419/2563

 - โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัฯิ 37,000.00   37,000.00   ลงวันที่ 19 กมุภาพนัธ ์2563

(เงนิรับฝาก)

32 จัดจา๎ง : ประกอบอาหารรับรองคณะบคุคล 2,690.00       2,690.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุณี  ตนัดง นางสาวจารุณี  ตนัดง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 420/2563

 - คณะกรรมการพจิารณาแผนงานประกอบกจิการ 2,690.00    2,690.00    ลงวันที่ 19 กมุภาพนัธ ์2563

การฆาํสตัวป์ระจ าจังหวัดนครพนม

33 จัดจา๎ง : ถาํยเอกสารพร๎อมเขา๎เลมํคูมํอืโครงการฯ 24,000.00      24,000.00      เฉพาะเจาะจง นายธนโชต ิ มั่นแกนํ นายธนโชต ิ มั่นแกนํ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 421/2563

 - โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสา 24,000.00   24,000.00   ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563



หนา้ที ่33

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ภยัพบิตัฯิ (เงนิรับฝาก)

34 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาเคร่ืองเสยีง 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นายแกว๎อุดร  สขุวพิฒัน์ นายแกว๎อุดร  สขุวพิฒัน์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 422/2563

 - โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสา 7,500.00     7,500.00     ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563

ภยัพบิตัฯิ (เงนิรับฝาก)

35 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 1,926.00        1,926.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 424/2563

 - โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัฯิ 1,926.00     1,926.00     ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563

(เงนิรับฝาก)

36 จัดซื้อ : วัสดใุนโครงการฝึกอบรมฯ 9,770.00        9,770.00        เฉพาะเจาะจง บจ.นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี บจ.นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 425/2563

 - โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัฯิ 9,770.00     9,770.00     ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563

(เงนิรับฝาก)

37 จัดซื้อ : วัสดใุนโครงการฝึกอบรมฯ 4,300.00        4,300.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 426/2563

 - โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัฯิ 4,300.00     4,300.00     ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563

(เงนิรับฝาก)

38 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาประกอบอาหาร (24-26 ก.พ.63) 110,000.00     110,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 427/2563

 - โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสา 110,000.00  110,000.00  ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563

ภยัพบิตัฯิ (เงนิรับฝาก)

39 จัดซื้อ : ดอกไมส๎ดตกแตงํสถานที่ 560.00          560.00          เฉพาะเจาะจง นางรัตตยิา  อนิทรักษ์ นางรัตตยิา  อนิทรักษ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 428/2563



หนา้ที ่34

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

 - พธิเีปดิโครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสา 560.00       560.00       ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563

ภยัพบิตัฯิ (เงนิรับฝาก)

40 จัดจา๎ง : ท ากรวยเปดิดอกไมส๎ด 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง นางนิ่มนวล  คะลลีว๎น นางนิ่มนวล  คะลลีว๎น ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 429/2563

 - พธิเีปดิโครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสา 1,000.00     1,000.00     ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563

ภยัพบิตัฯิ (เงนิรับฝาก)

41 จัดซื้อ : วัสดใุนโครงการฝึกอบรมฯ 2,640.00        2,640.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววาทนิ ี ล าลอง นางสาววาทนิ ี ล าลอง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 430/2563

 - โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัฯิ 2,640.00     2,640.00     ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563

(เงนิรับฝาก)

42 จัดซื้อ : วัสดกุอํสร๎าง 2,850.00       2,850.00       เฉพาะเจาะจง ปฏรูิปคอนกรีต สาขา 2 ปฏรูิปคอนกรีต สาขา 2 ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 431/2563

 - คอนกรีตผสมเสร็จ 1.5 ควิ 2,850.00     2,850.00     ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563

43 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 2,400.00        2,400.00        เฉพาะเจาะจง วทิยาเคร่ืองกรองน้ านครพนม วทิยาเคร่ืองกรองน้ านครพนม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 432/2563

 - ไสก๎รองเคร่ืองกรองน้ า ศพด. 2,400.00     2,400.00     ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563

44 จัดซื้อ : วัสดเุคร่ืองดบัเพลงิ 13,000.00      13,000.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านพาเจริญ ร๎านพาเจริญ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 433/2563

 - ถงัดบัเพลงิชนดิผงเคมแีหง๎ ขนาด 15 ปอนด์ 13,000.00   13,000.00   ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563

45 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 6,535.00       6,535.00       เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 434/2563

 - โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัฯิ 6,535.00    6,535.00    ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563

(เงนิรับฝาก)



หนา้ที ่35

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

46 จัดจา๎ง : จา๎งเตมิเคมถีงัดบัเพลงิ ขนาด 15 ปอนด์ 5,622.60       5,622.60       เฉพาะเจาะจง ร๎านพาเจริญ ร๎านพาเจริญ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 435/2563

 - โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัฯิ 5,622.60     5,622.60     ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563

(เงนิรับฝาก)

47 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 120.00           120.00           เฉพาะเจาะจง ร๎านหมนีอ๎ยคาร์แคร์ ร๎านหมนีอ๎ยคาร์แคร์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 436/2563

 - ตรวจสภาพรถจักรยานยนตเ์พื่อตอํภาษ ี2 คนั 120.00        120.00        ลงวันที่ 20 กมุภาพนัธ ์2563

48 จัดซื้อ : อาหาร, อาหารวาํงรับรองการประชุสภา 901.00          901.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 437/2563

 - สมยัที่ 1 คร้ังที่ 2 ประจ าป ี2563 901.00        901.00        ลงวันที่ 24 กมุภาพนัธ ์2563

49 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิ 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง นครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 438/2563

 - กจิกรรมรณรงคท์ าความสะอาด Big Cleanning Day 2,000.00     2,000.00     ลงวันที่ 24 กมุภาพนัธ ์2563

50 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน 4,050.00        4,050.00        เฉพาะเจาะจง บจก.นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี บจก.นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 440/2563

4,050.00     4,050.00     ลงวันที่ 24 กมุภาพนัธ ์2563

51 จัดซื้อ : วัสดเุกี่ยวกบักจิการจราจร 1,910.00        1,910.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 441/2563

 - สนี้ ามนั / ทนิเนอร์ 1,910.00     1,910.00     ลงวันที่ 24 กมุภาพนัธ ์2563

52 จัดจา๎ง : เย็บเลมํหรือเขา๎เลมํเอกสาร 1,785.00        1,785.00        เฉพาะเจาะจง นายธนโชต ิ มั่นแกนํ นายธนโชต ิ มั่นแกนํ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 442/2563

 - ถาํยเอกสารสแีผนที่แบงํเขตเลอืกตัง้ ขนาด A4 1,785.00     1,785.00     ลงวันที่ 24 กมุภาพนัธ ์2563



หนา้ที ่36

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

53 จัดซื้อ : อาหาร, อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจริายุ  มะละกา นายจริายุ  มะละกา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 443/2563

 - กจิกรรม Big Cleanning Day ชุมชนหมูทํี่ 1 2,000.00     2,000.00     ลงวันที่ 25 กมุภาพนัธ ์2563

54 จัดซื้อ : อาหาร, อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุณี  ตนัดง นางสาวจารุณี  ตนัดง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 444/2563

 - กจิกรรม Big Cleanning Day ชุมชนหมูทํี่ 4 2,000.00     2,000.00     ลงวันที่ 25 กมุภาพนัธ ์2563

55 จัดซื้อ : อาหาร, อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง นางอุรา  สาระโพธิ์ นางอุรา  สาระโพธิ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 445/2563

 - กจิกรรม Big Cleanning Day ชุมชนหมูทํี่ 6 2,000.00     2,000.00     ลงวันที่ 25 กมุภาพนัธ ์2563

56 จัดจา๎ง : คาํจา๎งเหมาเคร่ืองเสยีง 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง นายคมสนัต ์ ไชยรินทร์ นายคมสนัต ์ ไชยรินทร์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 446/2563

 - กจิกรรมรณรงคพ์ฒันาท าความสะอาด Big Cleanning Day 500.00       500.00       ลงวันที่ 26 กมุภาพนัธ ์2563

57 จัดจา๎ง : ประกอบอาหารรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดงวัน  งามนาศรี นางสาวดงวัน  งามนาศรี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 446.1/2563

 - โครงการด าเนนิการโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 1,000.00     1,000.00     ลงวันที่ 28 กมุภาพนัธ ์2563

58 จัดซื้อ : วัสดใุนโครงการ (น้ ามนัเชื้อเพลงิ) 2,696.40       2,696.40       เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : -/2563

 - โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัฯิ 2,696.40     2,696.40     

(เงนิรับฝาก)

59 จัดซื้อ : วัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลงิและหลอํลื่น 37,600.00      37,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : -

เดอืน กมุภาพนัธ ์2563 37,600.00   37,600.00   



หนา้ที ่37

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

1 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 1,737.00        1,737.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 447/2563

 - โครงการด าเนนิการโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 1,737.00     1,737.00     ลงวันที่ 2 มนีาคม 2563

2 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิโครงการเมอืงนาํอยํูฯ 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง นครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 449/2563

 - กจิกรรมรณรงคล์ดใชถ๎งุพลาสตกิในตลาดสด 500.00       500.00       ลงวันที่ 2 มนีาคม 2563

3 จัดจา๎ง : ท าสื่อประชาสมัพนัธ์ 450.00          450.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านพงเจริญการชาํง ร๎านพงเจริญการชาํง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 450/2563

 - ตดัสติ๊กเกอร์สนี้ าเงนิ ขนาด 3 เมตร 450.00       450.00       ลงวันที่ 2 มนีาคม 2563

4 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 458//2563

ประจ าเดอืน มนีาคม 2563 (คร้ังที่ 1) 600.00       600.00       ลงวันที่ 6 มนีาคม 2563

5 จัดซื้อ : วัสดอุาหารเสริม (นม) 237,759.28    237,759.28    เฉพาะเจาะจง องคก์ารสงํเสริมกจิการโคนมฯ องคก์ารสงํเสริมกจิการโคนมฯ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 462/2563

ประจ าเดอืน มนีาคม 2563 237,759.28 237,759.28 ลงวันที่ 10 มนีาคม 2563

6 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 20,250.00      20,250.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยธานี ร๎านไทยธานี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 464/2563

 - โครงการฝึกอบรมโครงการพลงัคนไทยรํวมใจ 20,250.00   20,250.00   ลงวันที่ 10 มนีาคม 2563

มีนาคม  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

วันท่ี  31   เดอืน มีนาคม   พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง



หนา้ที ่38

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ปอูงกนัไวรัสโคโรนา

7 จัดซื้อ : วัสดยุานพาหนะและขนสงํ 1,800.00        1,800.00        เฉพาะเจาะจง นายวสิทุธ ์ เดชโฮม นายวสิทุธ ์ เดชโฮม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 467/2563

 - สติ๊กกอร์สะทอ๎นแสงสเีหลอืง 3M ตดิรถดบัเพลงิ 1,800.00     1,800.00     ลงวันที่ 10 มนีาคม 2563

8 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิ (เงนิรับฝาก) 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง นครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงครามนครพนมองิคเ์จ็ท สาขาศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 469/2563

 - โครงการรณรงคป์อูงกนัโรค COVID-19 500.00       500.00       ลงวันที่ 11 มนีาคม 2563

9 จัดซื้อ : วัสดใุนการเย็บหนา๎กากอนามยั (เงนิรับฝาก) 8,490.00       8,490.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยธานี ร๎านไทยธานี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 470/2563

 - โครงการรณรงคป์อูงกนัโรค COVID-19 8,490.00     8,490.00     ลงวันที่ 11 มนีาคม 2563

10 จัดซื้อ : วัสดใุนโครงการ (เจลลา๎งมอื) (เงนิรับฝาก) 5,000.00       5,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพรศกัดิ์  ล าลอง นายพรศกัดิ์  ล าลอง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 471/2563

 - โครงการรณรงคป์อูงกนัโรค COVID-19 5,000.00     5,000.00     ลงวันที่ 11 มนีาคม 2563

11 จัดซื้อ : แอลกอฮอลเ์จลลา๎งมอื 300 มล. (เงนิรับฝาก) 3,740.00        3,740.00        เฉพาะเจาะจง นายหรัิญ  อุแผํนพรหม นายหรัิญ  อุแผํนพรหม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 472/2563

 - โครงการรณรงคป์อูงกนัโรค COVID-19 3,740.00     3,740.00     ลงวันที่ 11 มนีาคม 2563

12 จัดซื้อ : เคร่ืองวัดอุณหภมูแิบบอนิฟาเรด (เงนิรับฝาก) 6,870.00       6,870.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวภสัสร  ล าลอง นางสาวภสัสร  ล าลอง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 473/2563

 - โครงการรณรงคป์อูงกนัโรค COVID-19 6,870.00     6,870.00     ลงวันที่ 11 มนีาคม 2563

13 จัดจา๎ง : ตดัเย็บหนา๎กากอนามยัแบบผ๎า (เงนิรับฝาก) 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งแกว๎  ไชยเทศ นางสาวกิ่งแกว๎  ไชยเทศ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 476/2563

 - โครงการรณรงคป์อูงกนัโรค COVID-19 9,000.00    9,000.00    ลงวันที่ 13 มนีาคม 2563



หนา้ที ่39

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

14 จัดซื้อ : วัสดงุานส านกังาน 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 483/2563

 - หมกึเคร่ืองพมิพ ์11 รายการ 18,000.00   18,000.00   ลงวันที่ 17 มนีาคม 2563

15 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 250.00          250.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 484/2563

 - โครงการลา๎งตลาดสดตามหลกัสขุาภบิาล 250.00       250.00       ลงวันที่ 17 มนีาคม 2563

16 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว (8 รายการ) 16,182.00       16,182.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 485/2563

16,182.00    16,182.00    ลงวันที่ 17 มนีาคม 2563

17 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน 15,647.00      15,647.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 486/2563

 - ผ๎าปโูต๏ะพร๎อมสกรีน 15,647.00   15,647.00   ลงวันที่ 17 มนีาคม 2563

18 จัดจา๎ง : เย็บเลมํเอกสาร 800.00          800.00          เฉพาะเจาะจง นายธนโชต ิ มั่นแกนํ นายธนโชต ิ มั่นแกนํ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 487/2563

 - รายงานผลการปฏบิตังิานโครงการฝึกอบรมจติอาสาฯ 800.00       800.00       ลงวันที่ 17 มนีาคม 2563

19 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 1,950.00        1,950.00        เฉพาะเจาะจง สชุาตสิโตร์ 2 สชุาตสิโตร์ 2 ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 497/2563

 - ถงุด า ขนาด 30"x40" 1,950.00     1,950.00     ลงวันที่ 20 มนีาคม 2563

20 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมทรัพย์สนิ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก. สมบรูณ์อเีลคทริคสกลนคร หจก. สมบรูณ์อเีลคทริคสกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 498/2563

 - แบตเตอร่ี 12V 18A 9,000.00    9,000.00    ลงวันที่ 20 มนีาคม 2563

21 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 409.28          409.28          เฉพาะเจาะจง บจก. โตโยตา๎ เจริญศรี บจก. โตโยตา๎ เจริญศรี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 501/2563

 - รถยนตส์วํนกลาง ทะเบยีน กค 2961 นพ 409.28       409.28       ลงวันที่ 23 มนีาคม 2563



หนา้ที ่40

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

22 จัดซื้อ : วัสดอุาหารเสริม (นม) 183,723.08    183,723.08    เฉพาะเจาะจง องคก์ารสงํเสริมกจิการโคนมฯ องคก์ารสงํเสริมกจิการโคนมฯ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 503/2563

ประจ าเดอืน เมษายน 2563 183,723.08  183,723.08  ลงวันที่ 24 มนีาคม 2563

23 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 1,950.00        1,950.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 505/2563

 - ผงซกัฟอก 1,950.00     1,950.00     ลงวันที่ 24 มนีาคม 2563

24 จัดซื้อ : วัสดเุคร่ืองแตงํกาย 1,445.00        1,445.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 506/2563

 - ถงุมอือนามยั 1,445.00     1,445.00     ลงวันที่ 24 มนีาคม 2563

25 จัดซื้อ : ถงัพนํยา ขนาด 16 ลติร (เงนิส ารองจาํย) 1,445.00        1,445.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 505/2563

 - ใชใ๎นการพนํน้ ายาฆาํเชื้อไวรัสโคโรนาตามสถานที่ตาํงๆ 1,445.00     1,445.00     ลงวันที่ 24 มนีาคม 2563

26 จัดซื้อ : วัสดไุฟฟาูและวทิยุ 30,250.00      30,250.00      เฉพาะเจาะจง หจก. สมบรูณ์อเีลคทริคสกลนคร หจก. สมบรูณ์อเีลคทริคสกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 508/2563

 - วัสดอุุปกรณ์ไฟฟาู จ านวน 22 รายการ 30,250.00   30,250.00   ลงวันที่ 26 มนีาคม 2563

27 จัดจา๎ง : ท าสื่อประชาสมัพนัธ์ 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 512/2563

 - ปาูยไวนลิแจง๎ก าหนดเวลาจ าหนาํยสนิคา๎ในตลาดสด 600.00       600.00       ลงวันที่ 30 มนีาคม 2563

 - ปาูยไวนลิ ขอ๎ปฏบิตัเิพื่อปอูงกนั COVID-19 ในตลาดสด

28 จัดจา๎ง : ท าสื่อประชาสมัพนัธ์ 3,400.00        3,400.00        เฉพาะเจาะจง นครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 513/2563

 - ปาูยไวนลิโครงไม ๎โครงการปอูงกนั COVID-19 3,400.00     3,400.00     ลงวันที่ 30 มนีาคม 2563

 - ปาูยไวนลิ โครงการปอูงกนั COVID-19



หนา้ที ่41

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

29 จัดซื้อ : วัสดเุคร่ืองแตงํกาย 26,325.00      26,325.00      เฉพาะเจาะจง สชุาตสิโตร์ 2 สชุาตสิโตร์ 2 ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 515/2563

 - รองเทา๎บูท๎, เสื้อกนัฝนแบบกางเกง, ถงุมอืยาง 26,325.00   26,325.00   ลงวันที่ 31 มนีาคม 2563

30 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน 1,510.00        1,510.00        เฉพาะเจาะจง นางประภสัสร  ศรีสร๎อย นางประภสัสร  ศรีสร๎อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 516/2563

 - น้ าดื่ม  เดอืน เมษายน  2563 1,510.00     1,510.00     ลงวันที่ 31 มนีาคม 2563

31 จัดซื้อ : วัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลงิและหลอํลื่น 33,980.00      33,980.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : -

เดอืน มนีาคม 2563 33,980.00   33,980.00   

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

1 จัดจา๎ง : โครงการกอํสร๎างรางระบายน้ า 164,000.00    164,000.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านทสีกุะอนิเตอร์กรุ๏ป ร๎านทสีกุะอนิเตอร์กรุ๏ป ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 5/2563

 - ซอยเทศบาล 17 (ชวํงปากซอยถงึร๎านชัยชนะการยาง 164,000.00  164,000.00  ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

2 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 250.00          250.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 525/2563

 - โครงการลา๎งตลาดสดตามหลกัสขุาภบิาล 250.00       250.00       ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

เมษายน  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

วันท่ี  30   เดอืน เมษายน   พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง



หนา้ที ่42

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

3 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 526/2563

ประจ าเดอืน เมษายน 2563 (คร้ังที่ 1) 600.00       600.00       ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

4 จัดซื้อ : วัสดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,512.00        4,512.00        เฉพาะเจาะจง กษมาเภสชั กษมาเภสชั ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 528/2563

 - เจลแอลกอฮอล ์ขนาด 100 กรัม 4,512.00     4,512.00     ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

5 จัดซื้อ : วัสดคุอมพวิเตอร์ 4,380.00       4,380.00       เฉพาะเจาะจง หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 529/2563

 - เมาส ์Lenovo, External Wd 1TB, หมกึ Freejet 4,380.00     4,380.00     ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

6 จัดซื้อ : เคร่ืองวัดอุณหภมูแิบบอนิฟาเรด 16,445.00      16,445.00      เฉพาะเจาะจง กษมาเภสชั กษมาเภสชั ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 530/2563

 - โครงการรณรงคป์อูงกนัโรค COVID-19 16,445.00   16,445.00   ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

7 จัดซื้อ : เคร่ืองพนํยาแรงดนัสงูแบบพกพา 3,500.00       3,500.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านพาเจริญ ร๎านพาเจริญ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 531/2563

 - โครงการรณรงคป์อูงกนัโรค COVID-19 3,500.00     3,500.00     ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

8 จัดจา๎ง : โครงการกอํสร๎างปรับปรุงผิวจราจรโดย 2,144,000.00  2,144,000.00  e-bidding หจก.สวรรคป์ระทานพรขนสงํ หจก.สวรรคป์ระทานพรขนสงํ ไมเํกนิวงเงนิฯ สญัญาจา๎งเลขที่ : E 1/2563

ปแูอลฟสัทต์กิคอนกรีต ทบับนถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 2,144,000.00 2,144,000.00 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

ถนนรัตนมาล ี(เงนิอดุหนนุเฉพาะกิจ)

9 จัดจา๎ง : โครงการกอํสร๎างถนนคสล. 371,000.00    371,000.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านทสีกุะอนิเตอร์กรุ๏ป ร๎านทสีกุะอนิเตอร์กรุ๏ป ไมเํกนิวงเงนิฯ สญัญาจา๎งเลขที่ : 6/2563

 - จากบา๎นนายประมวลถงึถนนศรีสงคราม-นอ๎ยจอมศรี 371,000.00  371,000.00  ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

10 จัดซื้อ : วัสดใุนโครงการกอํสร๎างสนามเดก็เลนํสร๎าง 170,000.00    170,000.00    เฉพาะเจาะจง ร๎านวรรษพลการคา๎ ร๎านวรรษพลการคา๎ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 532/2563



หนา้ที ่43

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

ปญัญา (เงนิอดุหนนุเฉพาะกิจ) 170,000.00  170,000.00  ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

11 จัดซื้อ : แอลกอฮอลเ์จลลา๎งมอื (เงนิรับฝาก) 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวภสัสร  ล าลอง นางสาวภสัสร  ล าลอง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 533/2563

 - โครงการรณรงคป์อูงกนัโรค COVID-19 7,500.00     7,500.00     ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

12 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 750.00          750.00          เฉพาะเจาะจง นางปราณี  แกว๎วงค์ นางปราณี  แกว๎วงค์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 534/2563

 - เปลี่ยนยางในรถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-9799 นพ 750.00       750.00       ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

13 จัดซื้อ : วัสดเุคร่ืองแตงํกาย 3,930.00       3,930.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านพาเจริญ ร๎านพาเจริญ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 535/2563

 - ถงุมอืยางสม๎ , ผ๎าปดิจมกูคอตตอล 3,930.00    3,930.00    ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

14 จัดซื้อ : ชุดปอูงกนัการปนเปื้อนเชื้อ (เงนิรับฝาก) 5,400.00        5,400.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านพาเจริญ ร๎านพาเจริญ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 536/2563

 - โครงการรณรงคป์อูงกนัโรค COVID-19 5,400.00     5,400.00     ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

15 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 4,788.00        4,788.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 537/2563

 - ผงซกัฟอก, น้ ายาลา๎งจาน, น้ ายาถพูื้น ฯลฯ 4,788.00     4,788.00     ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

16 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมทรัพย์สนิ 26,802.16      26,802.16      เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยตา๎ เจริญศรี บจ.โตโยตา๎ เจริญศรี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 540/2563

 - รถยนตส์วํนกลาง ทะเบยีน กค 2961 นพ 26,802.16   26,802.16   ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

17 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมทรัพย์สนิ 5,906.40       5,906.40       เฉพาะเจาะจง บจก.โอนเนอร์ ฟูดูส ์แมชชนีเนอร่ี บจก.โอนเนอร์ ฟูดูส ์แมชชนีเนอร่ี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 541/2563

 - ลอ๎เขน็โต๏ะตดัแตงํสกุร PU (งานโรงผลติเนื้อสกุร) 5,906.40     5,906.40     ลงวันที่ 9 เมษายน 2563



หนา้ที ่44

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

18 จัดซื้อ : วัสดใุนโครงการรณรงคป์อูงกนัโรค COVID-19 45,485.00      45,485.00      เฉพาะเจาะจง กษมาเภสชั กษมาเภสชั ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 542/2563

 - น้ ายาฆาํเชื้อ, แอลกอฮอล9์5%, ตวัท าเจล ฯลฯ 45,485.00   45,485.00   ลงวันที่ 10 เมษายน 2563

19 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมทรัพญสืนิ 2,118.60        2,118.60        เฉพาะเจาะจง บจก.โอนเนอร์ ฟูดูส ์แมชชนีเนอร่ี บจก.โอนเนอร์ ฟูดูส ์แมชชนีเนอร่ี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 543/2563

 - โซคํู,ํ ขอ๎ตอํโซ ํ(งานโรงผลติเนื้อสกุร) 2,118.60     2,118.60     ลงวันที่ 10 เมษายน 2563

20 จัดซื้อ : วัสดกุารเกษตร 1,050.00        1,050.00        เฉพาะเจาะจง นายพนสั  นาดขา๎งแดง นายพนสั  นาดขา๎งแดง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 544/2563

 - ปุย๋คอก 21 กระสอบ 1,050.00     1,050.00     ลงวันที่ 10 เมษายน 2563

21 จัดซื้อ : วัสดกุารเกษตร 700.00          700.00          เฉพาะเจาะจง ช. กอํสร๎าง ช. กอํสร๎าง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 547/2563

 - ดนิชั้นหนา๎ดนิส าหรับปลกูตน๎ไม๎ 700.00       700.00       ลงวันที่ 13 เมษายน 2563

22 จัดจา๎ง : ท าสื่อประชาสมัพนัธ์ 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง นครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 548/2563

 - ปาูยไวนลิ ตรวจคดักรองกอํนเขา๎ตลาด 500.00       500.00       ลงวันที่ 13 เมษายน 2563

23 จัดซื้อ : วัสดกุารเกษตร (19 รายการ) 7,510.00        7,510.00        เฉพาะเจาะจง นางเกษมณี  มลที นางเกษมณี  มลที ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 554/2563

7,510.00     7,510.00     ลงวันที่ 14 เมษายน 2563

24 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน 4,890.00       4,890.00       เฉพาะเจาะจง หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 555/2563

 - หมกึเคร่ืองพมิพ ์Brother TN-3350 4,890.00     4,890.00     ลงวันที่ 14 เมษายน 2563

25 จัดซื้อ : ครุภณัฑส์ านกังาน (หอ๎งกองคลงั) 36,400.00      36,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 568/2563

 - เคร่ืองปรับอากาศ ระบบ Inverter แบบตดิผนงั 36,400.00   36,400.00   ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

ขนาด 24000 BTU
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                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

26 จัดจา๎ง : ท าสื่อประชาสมัพนัธ์ 1,800.00        1,800.00        เฉพาะเจาะจง นครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 569/2563

 - สติ๊กเกอร์ตดั "โปรดชวํยกนัคดัแยกขยะ กอํนทิ้ง" 1,800.00     1,800.00     ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

27 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมทรัพย์สนิ 240.00          240.00          เฉพาะเจาะจง นายวสิทุธ ์ เดชโฮม นายวสิทุธ ์ เดชโฮม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 570/2563

 - ขัว้แบตเตอร่ีทองเหลอืง (รถกระเชา๎ 80-7797 นพ) 240.00       240.00       ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

28 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 571/2563

ประจ าเดอืน เมษายน 2563 (คร้ังที่ 2) 600.00       600.00       ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

29 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 2,300.00       2,300.00       เฉพาะเจาะจง คเูจริญธรรมการไฟฟาู คเูจริญธรรมการไฟฟาู ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 572/2563

 - เคร่ืองปรับอากาศ รหสั 420-49-0009 2,300.00     2,300.00     ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

30 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 1,300.00        1,300.00        เฉพาะเจาะจง คเูจริญธรรมการไฟฟาู คเูจริญธรรมการไฟฟาู ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 573/2563

 - เคร่ืองปรับอากาศ รหสั 420-49-0003 1,300.00     1,300.00     ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

31 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 250.00          250.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 580/2563

 - โครงการลา๎งตลาดสดตามหลกัสขุาภบิาล 250.00       250.00       ลงวันที่ 22 เมษายน 2563

32 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 100.00           100.00           เฉพาะเจาะจง นางปราณี  แกว๎วงค์ นางปราณี  แกว๎วงค์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 581/2563

 - ปะยาง รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-8481 นพ 100.00        100.00        ลงวันที่ 22 เมษายน 2563

33 จัดซื้อ : วัสดกุารเกษตร 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง นายพนสั  นาดชา๎งแดง นายพนสั  นาดชา๎งแดง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 582/2563

 - ปุย๋คอก 10 กระสอบ 500.00       500.00       ลงวันที่ 22 เมษายน 2563
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                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

34 จัดซื้อ : วัสดอุื่น (16 รายการ) 4,130.00        4,130.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 583/2563

4,130.00     4,130.00     ลงวันที่ 22 เมษายน 2563

35 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 3,520.00       3,520.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 584/2563

 - ก๏อกน้ า , สายฉดีช าระ 3,520.00     3,520.00     ลงวันที่ 22 เมษายน 2563

36 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 2,860.00       2,860.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านสชุาตสิโตร์ 2 ร๎านสชุาตสิโตร์ 2 ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 599/2563

 - ถงัน้ าแขง็ , ไมก๎วาดดอกหญา๎ , เหยือกน้ า ฯลฯ 2,860.00    2,860.00    ลงวันที่ 29 เมษายน 2563

37 จัดซื้อ : วัสดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,905.00      12,905.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านต ารับยา ร๎านต ารับยา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 600/2563

 - ยาสามญั จ านวน 13 รายการ 12,905.00   12,905.00   ลงวันที่ 29 เมษายน 2563

38 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมทรัพย์สนิ (10 รายการ) 5,270.00        5,270.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 601/2563

5,270.00     5,270.00     ลงวันที่ 29 เมษายน 2563

39 จัดซื้อ : ทรายก าจัดลกูน้ ายุงลาย 27,000.00      27,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก. พนัธส์วัสดิ์ เคมเทค บจก. พนัธส์วัสดิ์ เคมเทค ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 603/2563

 - โครงการปอูงกนัและควบคมุแมลงน าโรค 27,000.00   27,000.00   ลงวันที่ 30 เมษายน 2563

40 จัดซื้อ : วัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลงิและหลอํลื่น 18,770.00      18,770.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : -

เดอืน เมษายน 2563 18,770.00   18,770.00   



หนา้ที ่47

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

1 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 8,200.00       8,200.00       เฉพาะเจาะจง พรเจริญประดบัยนต์ พรเจริญประดบัยนต์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 609/2563

 - รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-8481 นพ 8,200.00     8,200.00     ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

2 จัดซื้อ : คาํวัสดสุ านกังาน 1,525.00        1,525.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 610/2563

 - น้ าดื่ม  เดอืน พฤษภาคม 2563 1,525.00     1,525.00     ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

3 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 250.00          250.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 613/2563

 - โครงการลา๎งตลาดสดตามหลกัสขุาภบิาล 250.00       250.00       ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

4 จัดซื้อ : วัสดกุอํสร๎าง (11 รายการ) 6,280.00       6,280.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 614/2563

6,280.00    6,280.00    ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

5 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 615/2563

ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563 (คร้ังที่ 1) 600.00       600.00       ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

6 จัดซื้อ : ครุภณัฑส์ านกังาน 72,800.00      72,800.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านไอทคีนเมอืง ร๎านไอทคีนเมอืง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 617/2563

 - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU พร๎อมตดิตัง้ 72,800.00   72,800.00   ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

วันท่ี  31   เดอืน พฤษภาคม   พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง



หนา้ที ่48

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

7 จัดซื้อ : อาหารรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง นางวไิล  วงคว์ันดี นางวไิล  วงคว์ันดี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 618/2563

 - กจิกรรมรณรงคท์ าความสะอาดในชุมชน (หมู ํ4) 2,000.00     2,000.00     ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

8 จัดซื้อ : คาํวัสดงุานบา๎นงานครัว (6 รายการ) 3,557.00        3,557.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 620/2563

3,557.00     3,557.00     ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

9 จัดซื้อ : อาหารรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัยพร  บญุมาก นางสาวธนัยพร  บญุมาก ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 621/2563

 - กจิกรรมรณรงคท์ าความสะอาดในชุมชน (หมู ํ1) 2,000.00     2,000.00     ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

10 จัดจา๎ง : ท าสื่อประชาสมัพนัธ์ 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง นครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 622/2563

 - ปาูยสติ๊กเกอร์ฟกู ขนาด 120x60 ซม. 2,000.00     2,000.00     ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

11 จัดซื้อ : คาํวัสดสุ านกังาน 109,000.00    109,000.00    เฉพาะเจาะจง เกงํการคา๎ผ๎ามาํน เกงํการคา๎ผ๎ามาํน ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 623/2563

 - ผ๎ามาํน 109,000.00 109,000.00 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

12 จัดซื้อ : คาํวัสดสุ านกังาน 480.00          480.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 624/2563

 - ถาํนพานาโซนคิ AAA 480.00       480.00       ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

13 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 100.00           100.00           เฉพาะเจาะจง นางปราณี  แกว๎วงค์ นางปราณี  แกว๎วงค์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 625/2563

 - ปะยางรถยนตส์วํนกลาง ทะเบยีน กค-2961 นพ 100.00        100.00        ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

14 จัดซื้อ : วัสดยุานพาหนะและขนสงํ 5,400.00        5,400.00        เฉพาะเจาะจง นายวสิทุธ ์ เดชโฮม นายวสิทุธ ์ เดชโฮม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 626/2563



หนา้ที ่49

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

 - แบตเตอร่ีรถยนต ์(รถกระเชา๎ ทะเบยีน 80-7797) 5,400.00     5,400.00     ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

15 จัดซื้อ : อาหารรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง นางทรรศนย์ี  แสงค ามี นางทรรศนย์ี  แสงค ามี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 627/2563

 - กจิกรรมรณรงคท์ าความสะอาดในชุมชน (หมู ํ6) 2,000.00     2,000.00     ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

16 จัดซื้อ : วัสดอุาหารเสริม (นม) 329,206.36    329,206.36    เฉพาะเจาะจง บจ.ทุงํกลุาแดร่ีฟดูส์ บจ.ทุงํกลุาแดร่ีฟดูส์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 628/2563

ประจ าเดอืน พฤษภาคม-มถินุายน 2563 329,206.36 329,206.36 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

17 จัดซื้อ : อาหารรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง นางทองสา   ขนนัแขง็ นางทองสา   ขนนัแขง็ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 629/2563

 - กจิกรรมรณรงคท์ าความสะอาดในชุมชน (หมู ํ7) 2,000.00     2,000.00     ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

18 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมทรัพย์สนิ 10,795.00      10,795.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สมบรูณ์อเีลคทริค สกลนคร หจก.สมบรูณ์อเีลคทริค สกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 630/2563

 -หลอดทอร์นาโด 85W , ขัว้หลอดแปลง 10,795.00   10,795.00   ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

19 จัดซื้อ : วัสดไุฟฟาูและวทิยุ (4 รายการ) 30,450.00      30,450.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สมบรูณ์อเีลคทริค สกลนคร หจก.สมบรูณ์อเีลคทริค สกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 631/2563

30,450.00   30,450.00   ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

20 จัดจา๎ง : ท าสื่อประชาสมัพนัธ์ 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง นครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 636/2563

 - ปาูยไวนลิโครงไมต๎ัง้ได ๎ประชาสมัพนัธจ์ุดบริการ 300.00       300.00       ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ลา๎งมอื

21 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 150.00           150.00           เฉพาะเจาะจง นางปราณี  แกว๎วงค์ นางปราณี  แกว๎วงค์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 637/2563

 - ปะยางรถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-8481 นพ 150.00        150.00        ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563



หนา้ที ่50

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

22 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 1,500.00        1,500.00        เฉพาะเจาะจง ชาํงกอีเิลก็ทรอนกิส์ ชาํงกอีเิลก็ทรอนกิส์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 638/2563

 - ซอํมเคร่ืองเสยีงระบบเสยีงตามสาย 1,500.00     1,500.00     ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

รหสั 426-60-0028

23 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาโครงการปรับปรุงถนน 661,200.00    661,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ท.ีเค.เพาเวอร์ หจก.เอส.ท.ีเค.เพาเวอร์ ไมเํกนิวงเงนิฯ สญัญาจา๎งเลขที่ : E2/2563

ซอยเทศบาล 6/5 661,200.00 661,200.00 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

24 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 643/2563

ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2563 (คร้ังที่ 2) 600.00       600.00       ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

25 จัดซื้อ : คาํวัสดเุกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ 6,250.00       6,250.00       เฉพาะเจาะจง หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 646/2563

 - แผํน CD-R, ปลัก้ไฟ, Sandisk USB 6,250.00     6,250.00     ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

26 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 250.00          250.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 655/2563

 - โครงการลา๎งตลาดสดตามหลกัสขุาภบิาล 250.00       250.00       ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

27 จัดซื้อ : คาํวัสดกุารเกษตร 8,400.00       8,400.00       เฉพาะเจาะจง นางเกษมณี   มลที นางเกษมณี   มลที ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 656/2563

 - ตน๎ไทรเกาหลพีร๎อมปลกู 70 ตน๎ 8,400.00     8,400.00     ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

28 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองการประชุมสภาเทศบาล 1,025.00        1,025.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 657/2563

สมยัสามญั สมยัที่ 2  ประจ าป ี2563 1,025.00     1,025.00     ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563



หนา้ที ่51

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

29 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน 3,310.00        3,310.00        เฉพาะเจาะจง บจก. นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี บจก. นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 659/2563

 - กระดาษ A4, ดนิสอ, ปากกาน้ าเงนิ 3,310.00     3,310.00     ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

30 จัดซื้อ : ครุภณัฑส์ านกังาน 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 662/2563

 - เคร่ืองถาํยเอกสารระบบดจิติอล (กองการศกึษา) 60,000.00   60,000.00   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

31 จัดซื้อ : ครุภณัฑส์ านกังาน 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 663/2563

 - เคร่ืองถาํยเอกสารระบบดจิติอล (ส านกัปลดั) 60,000.00   60,000.00   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

32 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิพระบรมฉายาลกัษณ์ 700.00          700.00          เฉพาะเจาะจง หจก. บ.ีจี.แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง หจก. บ.ีจี.แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 664/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 700.00       700.00       ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

33 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาซอํมแซมถนนลกูรังในเขตเทศบาล 70,000.00      70,000.00      เฉพาะเจาะจง ซ.กอํสร๎าง ซ.กอํสร๎าง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 665/2563

70,000.00   70,000.00   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

34 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 2,550.00       2,550.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 667/2563

 - ผงซกัฟอก, กระดาษทชิชูํหอ๎งน้ า 2,550.00     2,550.00     ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

35 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 3,365.00       3,365.00       เฉพาะเจาะจง สชุาตสิโตร์ 2 สชุาตสิโตร์ 2 ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 668/2563

 - สบูเํหลว, กลอํงอุปกรณ์, ไมก๎วาดดอกหญา๎ 3,365.00    3,365.00    ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

36 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 4,800.00       4,800.00       เฉพาะเจาะจง นายวสิทุธ ์ เดชโฮม นายวสิทุธ ์ เดชโฮม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 669/2563



หนา้ที ่52

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

 - ไดสตาร์ท รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-4498 นพ 4,800.00     4,800.00     ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

37 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 1,600.00        1,600.00        เฉพาะเจาะจง นายวสิทุธ ์ เดชโฮม นายวสิทุธ ์ เดชโฮม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 670/2563

 - ไดสตาร์ท รถยนตอ์ปพร. ทะเบยีน บง-9184 นพ 1,600.00     1,600.00     ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

38 จัดซื้อ : คาํวัสดกุารเกษตร 3,800.00       3,800.00       เฉพาะเจาะจง สชุาตสิโตร์ 2 สชุาตสิโตร์ 2 ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 671/2563

 - สายยาง 1 มว๎น 3,800.00    3,800.00    ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

39 จัดซื้อ : วัสดโุครงการ (4 รายการ) 16,800.00      16,800.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยธานี ร๎านไทยธานี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 673/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 16,800.00   16,800.00   ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

40 จัดซื้อ : วัสดตุกแตงํสถานที่ (ดอกไมส๎ด) 750.00          750.00          เฉพาะเจาะจง นางรัตตยิา  อนิทรักษ์ นางรัตตยิา  อนิทรักษ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 674/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 750.00       750.00       ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

41 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมถนนคอนกรีต/ลาดยาง 34,750.00      34,750.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านวรรษพลการคา๎ ร๎านวรรษพลการคา๎ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 675/2563

 - ยางมะตอยส าเร็จรูป (20 กก.) 34,750.00   34,750.00   ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

42 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน 8,400.00       8,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ หจก. บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 676/2563

 - หมกึเคร่ืองพมิพ ์HP 8,400.00     8,400.00     ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

43 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 10,205.00      10,205.00      เฉพาะเจาะจง สชุาตสิโตร์ 2 สชุาตสิโตร์ 2 ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 677/2563

 - ถงุด า 4 รายการ 10,205.00   10,205.00   ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563



หนา้ที ่53

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

44 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 1,950.00        1,950.00        เฉพาะเจาะจง สชุาตสิโตร์ 2 สชุาตสิโตร์ 2 ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 678/2563

 - ถงุด า 22x30 นิ้ว จ านวน 30 กก. 1,950.00     1,950.00     ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

45 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองคณะจัดสถานที่ 1,600.00        1,600.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสภุาภรณ์  ศรีเมอืง นางสาวสภุาภรณ์  ศรีเมอืง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 679/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 1,600.00     1,600.00     ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

46 จัดซื้อ : วัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลงิและหลอํลื่น 22,090.00      22,090.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : -

เดอืน พฤษภาคม 2563 22,090.00   22,090.00   

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

1 จัดซื้อ : วัสดงุานส านกังาน 2,080.00       2,080.00       เฉพาะเจาะจง บจ.นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี บจ.นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 753/2563

 - ซองขาวพบั 4 , ธงชาต ิ120x180 ซม. 2,080.00     2,080.00     ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

2 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมประชุม 827.00          827.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 755/2563

 - การประชุมพจิารณารํางแผนพฒันาทอ๎งถิ่น 827.00       827.00       ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

3 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 2,710.00        2,710.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 756/2563

กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

วันท่ี  31   เดอืน กรกฎาคม   พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง



หนา้ที ่54

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

 - ผงซกัฟอก , น้ ายาถพูื้น 2,710.00     2,710.00     ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

4 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมประชุม 827.00          827.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 757/2563

 - ประชุมประจ าเดอืนหวัหนา๎สวํนราชการ 827.00       827.00       ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

5 จัดซื้อ : วัสดงุานส านกังาน 2,080.00       2,080.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 757.1/2563

 - น้ าดื่ม เดอืน กรกฎาคม  2563 2,080.00     2,080.00     ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

6 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง บบี ีโภชนา บบี ีโภชนา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 758/2563

 - โครงการเฝูาระวังคณุภาพอาหารในตลาดสด 600.00       600.00       ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

7 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 1,740.00        1,740.00        เฉพาะเจาะจง สชุาตสิโตร์ 2 สชุาตสิโตร์ 2 ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 762/2563

 - สบูเํหลวสตูรฆาํเชื้อ 1,740.00     1,740.00     ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

8 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 250.00          250.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 763/2563

 - โครงการลา๎งตลาดสดตามหลกัสขุาภบิาล 250.00       250.00       ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

9 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมทรัพย์สนิ 8,010.00        8,010.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 765/2563

 - ฝาชักโครก, สายช าระ, เทปพนัเกลยีว ฯลฯ 8,010.00     8,010.00     ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

10 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมทรัพย์สนิ 2,510.00        2,510.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 766/2563

 - บาน PVC, บานพบั, สนี้ าภายนอก, ทนิเนอร์ฯลฯ 2,510.00     2,510.00     ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563



หนา้ที ่55

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

11 จัดซื้อ : วัสดอุื่นๆ 2,020.00       2,020.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 772/2563

 - ทอํ PVC 2,020.00     2,020.00     ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

12 จัดซื้อ : วัสดกุอํสร๎าง 3,800.00       3,800.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 773/2563

 - ปนูคอนกรีตผสมเสร็จ 3,800.00    3,800.00    ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

13 จัดซื้อ : วัสดงุานส านกังาน 24,300.00      24,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สมบรูณ์อเิลคทริค สกลนคร หจก.สมบรูณ์อเิลคทริค สกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 774/2563

 - พดัลมโคจร ขนาด 16" จ านวน 18 เคร่ือง 24,300.00   24,300.00   ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

14 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 2,550.00       2,550.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 775/2563

 - ชั้นวางของหนา๎กระจกหอ๎งน้ า, ก๏อกอาํงลา๎งจาน 2,550.00     2,550.00     ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

15 จัดซื้อ : วัสดกุอํสร๎าง (จ านวน 7 รายการ) 8,480.00       8,480.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 777/2563

8,480.00     8,480.00     ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

16 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 1,534.00        1,534.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 782/2563

 - โครงการด าเนนิงานโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 1,534.00     1,534.00     ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

17 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 100.00           100.00           เฉพาะเจาะจง นางปราณี  แกว๎วงค์ นางปราณี  แกว๎วงค์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 783/2563

 - ปะยาง รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-8481 นพ 100.00        100.00        ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

18 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 100.00           100.00           เฉพาะเจาะจง นางปราณี  แกว๎วงค์ นางปราณี  แกว๎วงค์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 783/2563

 - ปะยาง รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-8481 นพ 100.00        100.00        ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563



หนา้ที ่56

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

19 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 2,800.00       2,800.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านพาเจริญ ร๎านพาเจริญ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 785/2563

 - เจลแอลกอฮอลล์า๎งมอื ขนาด 1000 มล. 2,800.00     2,800.00     ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

20 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 490.00          490.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 786/2563

 - โครงการด าเนนิงานโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 490.00       490.00       ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

21 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา นางสาวอมรรัตน ์ หตัระสา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 789/2563

เดอืน กรกฎาคม 2563  คร้ังที่ 2 600.00       600.00       ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

22 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง สมายล ์ไอที สมายล ์ไอที ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 790/2563

 - คอมพวิเตอร์ รหสั 416-57-0106 300.00       300.00       ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

23 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 250.00          250.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 801/2563

 - โครงการลา๎งตลาดสดตามหลกัสขุาภบิาล 250.00       250.00       ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

24 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิโครงการ 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง นครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 802/2563

 - โครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งตน๎ เพื่อปวงชนฯ 300.00       300.00       ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

25 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิโครงการ 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง นครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 803/2563

 - โครงการปลกูหญา๎แฝก 300.00       300.00       ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

26 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 4,580.00       4,580.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 804/2563



หนา้ที ่57

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

 - ผงซกัฟอก, กญุแจชุด, กระดาษช าระมว๎นใหญํ 4,580.00     4,580.00     ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

27 จัดจา๎ง : ปาูยไวนลิ, สติ๊กเกอร์ฟกู 6,000.00       6,000.00       เฉพาะเจาะจง นครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 807/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 6,000.00    6,000.00    ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

28 จัดซื้อ : วัสดปุอูงกนัน้ าทวํม (เงนิส ารองจาํย) 910.00          910.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 808/2563

910.00        910.00        ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

29 จัดจา๎ง : ท าสื่อประชาสมัพนัธ์ 700.00          700.00          เฉพาะเจาะจง นครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 809/2563

 - ปาูยไวนลิโครงไมต๎ัง้ได ๎ขนาด 100x70 ซม. 700.00       700.00       ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

30 จัดซื้อ : อาหารวาํงและวัสดใุนการจัดงานรัฐพธิี 9,380.00       9,380.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 813/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 9,380.00    9,380.00    ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

31 จัดจา๎ง : ท ากรวยเปดิดอกไมส๎ด 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง นางนิ่มนวล  คะลลีว๎น นางนิ่มนวล  คะลลีว๎น ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 819/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 1,000.00     1,000.00     ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

32 จัดซื้อ : อาหารรับรองคณะจัดสถานที่ 1,530.00        1,530.00        เฉพาะเจาะจง นางทรรศนย์ี  แสงค ามี นางทรรศนย์ี  แสงค ามี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 820/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 1,530.00     1,530.00     ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

33 จัดซื้อ : วัสดจุัดสถานที่ (ดอกไมส๎ด) 3,750.00        3,750.00        เฉพาะเจาะจง นางรัตตยิา  อนิทรักษ์ นางรัตตยิา  อนิทรักษ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 821/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 3,750.00     3,750.00     ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563



หนา้ที ่58

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

34 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 800.00          800.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 822/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 800.00       800.00       ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

35 จัดซื้อ : วัสดอุาหารเสริม (นม) 213,642.40     213,642.40     เฉพาะเจาะจง บจ. ทุงํกลุาแดร่ีฟดูส์ บจ. ทุงํกลุาแดร่ีฟดูส์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 828/2563

เดอืน สงิหาคม  2563 213,642.40  213,642.40  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

36 จัดจา๎ง : ประกอบอาหารรับรองผ๎ูเขา๎รํวมประชุม 3,300.00       3,300.00       เฉพาะเจาะจง นายสรุะชัย  วะชุม นายสรุะชัย  วะชุม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 829/2563

 - ประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที่ 3 ป ี2563 3,300.00     3,300.00     ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

37 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองการประชุมสภาเทศบาล 846.00          846.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 830/2563

สมยัสามญั สมยัที่ 3 ประจ าป ี2563 846.00       846.00       ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

38 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 570.00          570.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 831/2563

 - โครงการด าเนนิงานโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 570.00       570.00       ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

39 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 1,462.00        1,462.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 832/2563

 - โครงการด าเนนิงานโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 1,462.00     1,462.00     ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

40 จัดซื้อ : อาหารรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 1,300.00        1,300.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดงวัน  งามนาศรี นางสาวดงวัน  งามนาศรี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 833/2563

 - โครงการด าเนนิงานโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 1,300.00     1,300.00     ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

41 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน 1,420.00        1,420.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 834/2563

 - น้ าดื่ม เดอืน สงิหาคม  2563 1,420.00     1,420.00     ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563



หนา้ที ่59

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

42 จัดซื้อ : วัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลงิและหลอํลื่น 31,210.00       31,210.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : -

เดอืน กรกฎาคม 2563 31,210.00    31,210.00    

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

1 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวปนุยวร์ี  เนยีมจนี นางสาวปนุยวร์ี  เนยีมจนี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 837/2563

เดอืน สงิหาคม 2563  คร้ังที่ 1 600.00       600.00       ลงวันที่ 3 สงิหาคม 2563

2 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง บบี ีโภชนา บบี ีโภชนา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 838/2563

 - โครงการเฝูาระวังคณุภาพอาหารในตลาดสด 600.00       600.00       ลงวันที่ 3 สงิหาคม 2563

3 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน 5,800.00       5,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บญุลอ๎มเทคนคิ หจก.บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 840/2563

 - หมกึเคร่ืองพมิพ ์ HP 955XL 5,800.00    5,800.00    ลงวันที่ 3 สงิหาคม 2563

4 จัดซื้อ : ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 17,000.00      17,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บญุลอ๎มเทคนคิ หจก.บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 845/2563

 - เคร่ืองแสกนเนอร์ ชนดิปอูนกระดาษ A4 อัตโนมตัิ 17,000.00   17,000.00   ลงวันที่ 4 สงิหาคม 2563

สงิหาคม  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

วันท่ี  31   เดอืน สงิหาคม   พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง



หนา้ที ่60

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

5 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 250.00          250.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 846/2563

 - โครงการลา๎งตลาดสดตามหลกัสขุาภบิาล 250.00       250.00       ลงวันที่ 4 สงิหาคม 2563

6 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 1,440.00        1,440.00        เฉพาะเจาะจง นายวสิทุธ ์ เดชโฮม นายวสิทุธ ์ เดชโฮม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 850/2563

 - รถยนตอ์ปพร. ทะเบยีน บง-9184 นพ 1,440.00     1,440.00     ลงวันที่ 5 สงิหาคม 2563

 - รถบรรทกุน้ า ทะเบยีน 80-4843 นพ

7 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 410.00           410.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 853/2563

 - โครงการด าเนนิงานโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 410.00        410.00        ลงวันที่ 6 สงิหาคม 2563

8 จัดซื้อ : อาหารเที่ยงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 1,700.00        1,700.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดงวัน  งามนาศรี นางสาวดงวัน  งามนาศรี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 854/2563

 - โครงการด าเนนิงานโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 1,700.00     1,700.00     ลงวันที่ 6 สงิหาคม 2563

9 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 1,482.00        1,482.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 855/2563

 - โครงการด าเนนิงานโรงเรียนผ๎ูสงูอายุ 1,482.00     1,482.00     ลงวันที่ 6 สงิหาคม 2563

10 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิเฉลมิพระเกยีรตฯิ 5,250.00       5,250.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บจี ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง หจก.บจี ีแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 857/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 5,250.00     5,250.00     ลงวันที่ 7 สงิหาคม 2563

11 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาเคร่ืองเสยีง 3,500.00       3,500.00       เฉพาะเจาะจง นายทว ี สงิหง์อย นายทว ี สงิหง์อย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 860/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 3,500.00     3,500.00     ลงวันที่ 10 สงิหาคม 2563

12 จัดซื้อ : อาหารรับรองคณะจัดสถานที่งานรัฐพธิี 1,020.00        1,020.00        เฉพาะเจาะจง นายสรุะชัย  วะชุม นายสรุะชัย  วะชุม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 861/2563



หนา้ที ่61

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 1,020.00     1,020.00     ลงวันที่ 10 สงิหาคม 2563

13 จัดซื้อ : อาหารวาํงและวัสดใุนโครงการ 16,492.00      16,492.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 862/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 16,492.00   16,492.00   ลงวันที่ 10 สงิหาคม 2563

14 จัดซื้อ : อาหารวาํงและวัสดใุนโครงการ 16,492.00      16,492.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 863/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 16,492.00   16,492.00   ลงวันที่ 10 สงิหาคม 2563

15 จัดจา๎ง : ท ากรวยเปดิดอกไมส๎ด 1,000.00        1,000.00        เฉพาะเจาะจง นางนิ่มนวล  คะลลีว๎น นางนิ่มนวล  คะลลีว๎น ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 869/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 1,000.00     1,000.00     ลงวันที่ 11 สงิหาคม 2563

16 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 995.00          995.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 870/2563

 - โครงการจัดงานรัฐพธิ ี(เงนิรับฝาก) 995.00       995.00       ลงวันที่ 11 สงิหาคม 2563

17 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน 3,600.00       3,600.00       เฉพาะเจาะจง บจ.นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี บจ.นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 878/2563

 - กระดาษ A4 จ านวน 30 รีม 3,600.00    3,600.00    ลงวันที่ 17 สงิหาคม 2563

18 จัดจา๎ง : จา๎งเหมารถแบค็โฮเกลี่ยมกลบหลมุขยะ 24,000.00      24,000.00      เฉพาะเจาะจง ช. กอํสร๎าง ช. กอํสร๎าง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 879/2563

(15 ชั่วโมง) 24,000.00   24,000.00   ลงวันที่ 17 สงิหาคม 2563

19 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวปนุยวร์ี  เนยีมจนี นางสาวปนุยวร์ี  เนยีมจนี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 880/2563

เดอืน สงิหาคม 2563  คร้ังที่ 2 600.00       600.00       ลงวันที่ 17 สงิหาคม 2563

20 จัดซื้อ : วัสดปุอูงกนัน้ าทวํม (เงนิส ารองจาํย) 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอลแอนดท์ ีจรีนนัทก์ารคา๎ หจก.แอลแอนดท์ ีจรีนนัทก์ารคา๎ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 881/2563



หนา้ที ่62

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

 - ทราย 5 ลบ.ม. 2,000.00     2,000.00     ลงวันที่ 18 สงิหาคม 2563

21 จัดซื้อ : วัสดกุอํสร๎าง 2,000.00       2,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอลแอนดท์ ีจรีนนัทก์ารคา๎ หจก.แอลแอนดท์ ีจรีนนัทก์ารคา๎ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 882/2563

 - คอนกรีตผสมเสร็จ 1 ลบ.ม. 2,000.00     2,000.00     ลงวันที่ 18 สงิหาคม 2563

22 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 10,900.00      10,900.00      เฉพาะเจาะจง โรงกลงึ ช.เจริญการชาํง โรงกลงึ ช.เจริญการชาํง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 883/2563

 - รถดบัเพลงิ ทะเบยีน 80-4842 นพ 10,900.00   10,900.00   ลงวันที่ 19 สงิหาคม 2563

23 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมถนน 80,000.00      80,000.00      เฉพาะเจาะจง ช. กอํสร๎าง ช. กอํสร๎าง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 884/2563

 - ลกูรัง จ านวน 680 ลบ.ม. พร๎อมเกรดเกลี่ย 80,000.00   80,000.00   ลงวันที่ 19 สงิหาคม 2563

24 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 2,800.00       2,800.00       เฉพาะเจาะจง นายชนระท ี พรหมศรีสขุ นายชนระท ี พรหมศรีสขุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 887/2563

 - รถบรรทกุน้ า ทะเบยีน 80-5533 นพ 2,800.00     2,800.00     ลงวันที่ 19 สงิหาคม 2563

 - รถดบัเพลงิ ทะเบยีน 80-4843 นพ

25 จัดซื้อ : วัสดไุฟฟาูและวทิยุ 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.แอลแอนดท์ ีจรีนนัทก์ารคา๎ หจก.แอลแอนดท์ ีจรีนนัทก์ารคา๎ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 888/2563

 - เสาไฟฟาูอัดแรง ยาว 8 เมตร จ านวน 2 ตน๎ 7,000.00     7,000.00     ลงวันที่ 19 สงิหาคม 2563

26 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 260.00          260.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านหมนีอ๎ยคาร์แคร์ ร๎านหมนีอ๎ยคาร์แคร์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 889/2563

(ตรวจสภาพรถเพื่อตอํภาษปีระจ าป)ี 260.00       260.00       ลงวันที่ 19 สงิหาคม 2563

 - รถยนตอ์ปพร. ทะเบยีน บง-9184 นพ

 - รถจักรยานยนต ์ทะเบยีน กพธ 140 นพ



หนา้ที ่63

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

27 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง นายชนระท ี พรหมศรีสขุ นายชนระท ี พรหมศรีสขุ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 890/2563

 - รถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-8481 นพ 2,500.00     2,500.00     ลงวันที่ 20 สงิหาคม 2563

28 จัดซื้อ : วัสดกุารเกษตร 750.00          750.00          เฉพาะเจาะจง นายวรรณชาต ิ ธรุะแพง นายวรรณชาต ิ ธรุะแพง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 891/2563

 - อฐิมอญส าหรับตกแตงํสวน 750.00       750.00       ลงวันที่ 20 สงิหาคม 2563

29 จัดซื้อ : วัสดโุครงการ (แก๏สขนาด 15 กก.) 420.00          420.00          เฉพาะเจาะจง นางสาววาทนิ ี ล าลอง นางสาววาทนิ ี ล าลอง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 892/2563

 - โครงการซอ๎มแผนเหตเุพลงิไหม ๎ศพด. 420.00       420.00       ลงวันที่ 20 สงิหาคม 2563

30 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองการประชุมสภาเทศบาล 750.00          750.00          เฉพาะเจาะจง นายวรรณชาต ิ ธรุะแพง นายวรรณชาต ิ ธรุะแพง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 897/2563

สมยัสามญั สมยัที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าป ี2563 750.00       750.00       ลงวันที่ 21 สงิหาคม 2563

31 จัดซื้อ : อาหารรับรองการประชุมสภาเทศบาล 4,990.00       4,990.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านอาหารบา๎นสวน ร๎านอาหารบา๎นสวน ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 898/2563

สมยัสามญั สมยัที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าป ี2563 4,990.00     4,990.00     ลงวันที่ 21 สงิหาคม 2563

32 จัดซื้อ : วัสดยุานพาหนะและขนสงํ 2,900.00       2,900.00       เฉพาะเจาะจง วสิทุธไ์ดนาโม วสิทุธไ์ดนาโม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 901/2563

 - แบตเตอร่ีรถยนต ์FB D31 L 2,900.00     2,900.00     ลงวันที่ 25 สงิหาคม 2563

33 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 195.00          195.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ นางสาวสวทิย์  มะลพินัธ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 903/2563

 - กจิกรรมซอ๎มแผนเหตเุพลงิไหม ๎ศพด. 195.00        195.00        ลงวันที่ 25 สงิหาคม 2563

34 จัดซื้อ : วัสดอุาหารเสริม (นม) 235,006.64    235,006.64    เฉพาะเจาะจง บจ.ทุงํกลุาแดร่ีฟดูส์ บจ.ทุงํกลุาแดร่ีฟดูส์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 907/2563

ประจ าเดอืน กนัยายน 2563 235,006.64 235,006.64 ลงวันที่ 27 สงิหาคม 2563



หนา้ที ่64

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

35 จัดซื้อ : น้ าดื่มรับรองผ๎ูเขา๎รํวมกจิกรรม 250.00          250.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 912/2563

 - โครงการลา๎งตลาดสดตามหลกัสขุาภบิาล 250.00       250.00       ลงวันที่ 28 สงิหาคม 2563

36 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 350.00          350.00          เฉพาะเจาะจง นางปราณี  แกว๎วงค์ นางปราณี  แกว๎วงค์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 915/2563

 - ปะยางรถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 80-8481 นพ 350.00       350.00       ลงวันที่ 31 สงิหาคม 2563

37 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 560.00          560.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านหมนีอ๎ยคาร์แคร์ ร๎านหมนีอ๎ยคาร์แคร์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 916/2563

(ตรวจสภาพรถเพื่อตอํภาษปีระจ าป)ี 560.00       560.00       ลงวันที่ 31 สงิหาคม 2563

 - รถยนตส์วํนกลาง ทะเบยีน กค 2961 นพ

 - รถยนตส์วํนกลาง ทะเบยีน นข 990 นพ

 - รถจักรยานยนต ์ทะเบยีน กพธ 771 นพ

38 จัดซื้อ : วัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลงิและหลอํลื่น 29,980.00      29,980.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : -

เดอืน สงิหาคม 2563 29,980.00   29,980.00   

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญาและราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

กันยายน  พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

วันท่ี  30   เดอืน กันยายน   พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ



หนา้ที ่65

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

1 จัดซื้อ : ครุภณัฑส์ านกังาน 82,000.00      82,000.00      เฉพาะเจาะจง สริิทรัพย์ การคา๎ สริิทรัพย์ การคา๎ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 917/2563

 - ถงัน้ าแสตนเลส ขนาด 2,000 ลติร พร๎อมปั้มน้ า 82,000.00   82,000.00   ลงวันที่ 1 กนัยายน 2563

อัตโนมตั ิจ านวน 2 ถงั

2 จัดจา๎ง : ท าความสะอาดโรงผลติเนื้อสกุร 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวปนุยวร์ี  เนยีมจนี นางสาวปนุยวร์ี  เนยีมจนี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 918/2563

ประจ าเดอืน กนัยายน 2563 (คร้ังที่ 1) 600.00       600.00       ลงวันที่ 1 กนัยายน 2563

3 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 5,178.00        5,178.00        เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 919/2563

 - ผงซกัฟอก, น้ ายาถพูื้น, น้ ายาลา๎งจาน 5,178.00     5,178.00     ลงวันที่ 1 กนัยายน 2563

4 จัดจา๎ง : บ ารุงรักษาหรือซอํมแซมทรัพย์สนิ 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง สมายล ์ไอที สมายล ์ไอที ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 920/2563

 - เคร่ืองปร้ินเตอร์ รหสั 487-61-0044 300.00       300.00       ลงวันที่ 1 กนัยายน 2563

5 จัดจา๎ง : ท าสื่อประชาสมัพนัธ์ 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 921/2563

 - ปาูยไวนลิโครงไม ๎ขนาด 240x120 ซม. 600.00       600.00       ลงวันที่ 1 กนัยายน 2563

6 จัดซื้อ : ครุภณัฑส์ านกังาน 26,100.00      26,100.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โฟกสัมอืถอื หจก.โฟกสัมอืถอื ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 925/2563

 - โทรศพัทเ์คลื่อนที่ Apple รํุน iPhone 11 26,100.00   26,100.00   ลงวันที่ 10 กนัยายน 2563

7 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาเคร่ืองจักรเพื่อไถเกลี่ยขยะ 10,000.00      10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายขนัธริา  วันทา นายขนัธริา  วันทา ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 926/2563

รอบหลมุขยะลงภายในหลมุ 10,000.00   10,000.00   ลงวันที่ 10 กนัยายน 2563

8 จัดซื้อ : วัสดทุ าเรือไฟ 60,000.00      60,000.00      เฉพาะเจาะจง ร๎านลิ่มเชงฮวด ร๎านลิ่มเชงฮวด ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 927/2563



หนา้ที ่66

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

 - โครงการประเพณีไหลเรือไฟ ประจ าป ี2563 60,000.00   60,000.00   ลงวันที่ 11 กนัยายน 2563

9 จัดจา๎ง : ท าปาูยไวนลิโครงการ 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง นครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงครามนครพนมองิคเ์จท สาขาศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 928/2563

 - โครงการพฒันาศกัยภาพบคุคลากร 500.00       500.00       ลงวันที่ 11 กนัยายน 2563

10 จัดซื้อ : อาหาร-อาหารวาํงรับรองผ๎ูเขา๎รํวมโครงการ 13,910.00       13,910.00       เฉพาะเจาะจง นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย นางสมรักษ ์ ศรีวังไสย ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 929/2563

 - โครงการพฒันาศกัยภาพบคุคลากร 13,910.00    13,910.00    ลงวันที่ 11 กนัยายน 2563

11 จัดซื้อ : ของที่ระลกึมอบใหว๎ทิยากร 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง นางบญุสงํ  ส าลพีนัธ์ นางบญุสงํ  ส าลพีนัธ์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 930/2563

 - โครงการพฒันาศกัยภาพบคุคลากร 500.00       500.00       ลงวันที่ 11 กนัยายน 2563

12 จัดซื้อ : วัสดโุครงการ (แก๏ส ขนาด 15 กก.) 420.00          420.00          เฉพาะเจาะจง นางสาววาทนิ ี ล าลอง นางสาววาทนิ ี ล าลอง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 931/2563

 - โครงการพฒันาศกัยภาพบคุคลากร 420.00       420.00       ลงวันที่ 11 กนัยายน 2563

13 จัดจา๎ง : ซอํมแซมเมรุปาุชา๎ดอนยาง 95,000.00      95,000.00      เฉพาะเจาะจง สริิทรัพย์การคา๎ สริิทรัพย์การคา๎ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 932/2563

95,000.00   95,000.00   ลงวันที่ 17 กนัยายน 2563

14 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บญุลอ๎มเทคนคิ หจก.บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 935/2563

 - หมกึเคร่ืองถาํยเอกสาร HP, Canon 7,500.00     7,500.00     ลงวันที่ 18 กนัยายน 2563

15 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมทรัพย์สนิ 15,100.00       15,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สมบรูณ์อเิลคทริค สกลนคร หจก.สมบรูณ์อเิลคทริค สกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 936/2563

(จ านวน 4 รายการ) งานไฟฟาูตลาด 15,100.00    15,100.00    ลงวันที่ 18 กนัยายน 2563



หนา้ที ่67

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

16 จัดซื้อ : วัสดไุฟฟาูและวทิยุ 7,525.00        7,525.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สมบรูณ์อเิลคทริค สกลนคร หจก.สมบรูณ์อเิลคทริค สกลนคร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 937/2563

 - หลอดไฟ LED T8 ขนาด 18W จ านวน 35 หลอด 7,525.00     7,525.00     ลงวันที่ 18 กนัยายน 2563

17 จัดจา๎ง : จา๎งเหมาปรับปรุงถนนซอยเทศบาล 20 18,250.00      18,250.00      เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย  อุํนกลม นายเอกชัย  อุํนกลม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งจา๎งเลขที่ : 938/2563

(ขา๎งร๎านขนมจนี) 18,250.00   18,250.00   ลงวันที่ 18 กนัยายน 2563

18 จัดซื้อ : วัสดงุานบา๎นงานครัว 6,864.00       6,864.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 939/2563

 - ผงซกัฟอก, น้ ายาลา๎งจาน, น้ ายาถพูื้น ฯลฯ 6,864.00     6,864.00     ลงวันที่ 18 กนัยายน 2563

19 จัดซื้อ : วัสดซุอํมแซมถนนคอนกรีต/ลาดยาง 11,120.00       11,120.00       เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 940/2563

 - ยางมะตอยส าเร็จรูป ขนาด 20 กก. 11,120.00    11,120.00    ลงวันที่ 18 กนัยายน 2563

20 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน 3,600.00       3,600.00       เฉพาะเจาะจง บจ.นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี บจ.นวภทัร สเตชั่นเนอร่ี ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 943/2563

 - กระดาษ A4 จ านวน 30 รีม 3,600.00    3,600.00    ลงวันที่ 24 กนัยายน 2563

21 จัดซื้อ : วัสดสุ านกังาน 8,500.00       8,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บญุลอ๎มเทคนคิ หจก.บญุลอ๎มเทคนคิ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 944/2563

 - หมกึเคร่ืองพมิพ ์HP 955XL 8,500.00    8,500.00    ลงวันที่ 24 กนัยายน 2563

22 จัดซื้อ : วัสดอุาหารเสริม (นม) 213,642.40     213,642.40     เฉพาะเจาะจง บจ.ทุงํกลุาแดร่ีฟดูส์ บจ.ทุงํกลุาแดร่ีฟดูส์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 945/2563

ประจ าเดอืน ตลุาคม 2563 213,642.40  213,642.40  ลงวันที่ 25 กนัยายน 2563

23 จัดซื้อ : วัสดอุาหารเสริม (นม) 66,798.44      66,798.44      เฉพาะเจาะจง บจ.ทุงํกลุาแดร่ีฟดูส์ บจ.ทุงํกลุาแดร่ีฟดูส์ ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 946/2563

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2563 66,798.44   66,798.44   ลงวันที่ 28 กนัยายน 2563



หนา้ที ่68

                      สรปุผลการด าเนนิการจดัซื้อจดัจา้งในรอบเดอืน

ล าดบั รายการจดัซื้อ-จดัจา้ง วงเงนิท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธซีื้อหรอืจา้ง เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ี

ท่ี จะจา้ง โดยสรปุ ของสญัญา

เทศบาลต าบลศรสีงคราม  อ าเภอศรสีงคราม  จงัหวัดนครพนม

ตุลาคม  พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาท่ีตกลงซื้อหรอืจา้ง

วันท่ี  31   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. 2562

24 จัดซื้อ : อาหารวาํงรับรองการประชุมสภาเทศบาล 905.00          905.00          เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยมติร ร๎านไทยมติร ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 947/2563

สมยัวสิามญั สมยัที่ 1 ประจ าป ี2563 905.00       905.00       ลงวันที่ 28 กนัยายน 2563

25 จัดซื้อ : อาหารรับรองการประชุมสภาเทศบาล 905.00          905.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุณี  ตนัดง นางสาวจารุณี  ตนัดง ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : 948/2563

สมยัวสิามญั สมยัที่ 1 ประจ าป ี2563 905.00       905.00       ลงวันที่ 28 กนัยายน 2563

26 จัดซื้อ : วัสดนุ้ ามนัเชื้อเพลงิและหลอํลื่น 28,000.00      28,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม หจก.ปริญญ ์ศรีสงคราม ไมเํกนิวงเงนิฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ : -

เดอืน กนัยายน 2563 28,000.00   28,000.00   


