
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจ าปี 2564 เพ่ือให้
สอดคล้องและเป็นไปตาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2564 โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 2564 แยกได้ดังนี้ 
   

  1.โครงการตามข้อบัญญัติ 2564 
   1.1 จัดซื้อ   จ านวน 136  รายการ 
   1.2 จัดจ้าง   จ านวน  50    รายการ 
   1.3 โครงการก่อสร้าง  จ านวน  20    โครงการ 
 
 ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินการให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน 

- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องการสืบราคาจากหลายแห่ง
ข้อมูลที่มา 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้

มากที่สุด 
 



 
 

สรุปผลการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ                                                                

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1. 
 
 
 

จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้น
Brother3270จ านวน 4 
ตลับ 

7,800.- เฉพาะเจาะจง -ร้านโรสก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-น.ส นันทภัทร ใจธรรม 

-ร้านโรสก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-7,800 บาท 
 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

2. จัดซื้อยางมะตอยจ านวน 
300 ถุง น้ ายางมะตอย
จ านวน 6 ถัง 

40,200.- เฉพาะเจาะจง -ร้านรุ่งเรือง ยางมิกส์ 
 -นาย ถิรวัฒน์ จันทร์ค า 

-ร้านรุ่งเรือง ยางมิกส์ 
-40,200 บาท 
 

" 

3. จัดซื้อยางมะตอยจ านวน 
400 ถุงน้ ายามะตอย จ านวน 
8 ถัง 

53,600.- เฉพาะเจาะจง -ร้านรุ่งเรือง ยางมิกส์ 
-นาย ถิรวัฒน์ จันทร์ค า 

-ร้านรุ่งเรือง ยางมิกส์ 
-53,600 บาท 
 

" 

4. จัดซื้ออาหารเสริมนมถุง
ประจ าเดือน ต.ค 63 

49,350.- เฉพาะเจาะจง -บริษัทอุดร แดรี่ฟูดส์จ ากัด 
-นายพิทูร แก้วค า  

-บริษัทอุดร แดรี่ฟูดส์จ ากัด 
-49,350 บาท 

" 

5. จัดซื้อน้ ามันเชื่อเพลิงและ
หล่อลื่นประจ าเดือน ต.ค 63 

13,920.- เฉพาะเจาะจง -ร้านลักษณา พานิชย์ 
-นางทองนาค นาพยัพ 

-ร้านลักษณา พานิชย์ 
 -13,920 บาท 

" 

 
 
 
 
 
 

-2- 
 



ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

6. 
 
 
 

จัดซื้อวารสารประจ าเดือน ต.ค 63 620.- เฉพาะเจาะจง -ร้านศรีเวียง 
-น.ส อรยา ศรีเวียง 

-ร้านศรีเวียง 
-620 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

7. จัดซื้อยางมะตอยจ านวน 283 ถุง 
เคราะและชุมชน 

26,180.- เฉพาะเจาะจง -ร้านรุ่งเรือง ยางมิกส์ 
-นายถิรวัฒน์ จันทร์ค า 

-ร้านรุ่งเรือง ยางมิกส์ 
-26,180 บาท 

" 

8. จัดจ้างท าตรายาง จ านวน 9 
รายการ  

2,910.- เฉพาะเจาะจง -หจก.ร้านวิทยาภรณ์ 
-นาย วุฒิชัย ทิฐิพงษ์ 

-หจก.ร้านวิทยาภรณ์ 
-2,910 บาท 

" 

9. จัดซื้อหมึกปริน้เตอร์ canon312 4,900.- เฉพาะเจาะจง -ร้านโรสก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 
 -นางสาวนันทภัทร ใจธรรม 

-ร้านโรสก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 
-4,900 บาท 
 

" 

10. จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารชารีป 4,500.- เฉพาะเจาะจง -ร้านโรสก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 
-นางสาวนันทภัทร ใจธรรม 

-ร้านโรสก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ 
-4,500 บาท 
 

" 

 
 
 
 
 
 

-3- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



11. 
 
 
 

จัดจ้างท าอาหารและ
อาหารว่างและเครื่องดื่มท่ี
ไม่มีแอลกฮอร์ 

1,650- เฉพาะเจาะจง -นางเกษณี ค ารังศรี 
 

-นางเกษณี ค ารังศรี 
-1,650 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

12. จัดซื้อกระดาษ A4             
กองคลัง 

5,450.- เฉพาะเจาะจง -บริษัทนิวง่วน แสงไทย 2003 
จ ากัด 
-นางอรพรรณ วณิชวรนันท์ 

-บริษัทนิวง่วน แสงไทย 2003 
จ ากัด 
-5,450 บาท 

" 

13. จัดซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้
ประสพอัคคีภัย 

700.- เฉพาะเจาะจง -ร้านค้าชุมชนหนองไชยวาน 
-น.ส จันทร์ มีพวก 

-ร้านค้าชุมชนหนองไชยวาน 
-700 บาท 
 

" 

14. จัดซื้อน้ ามันเชื่อเพลิงและ
หล่อลื่นประจ าเดือน พ.ย 
63 

12,540.- เฉพาะเจาะจง -ร้านลักษณา พานิชย์ 
-นายทองพาด นาทะยัพ 

-ร้านลักษณา พานิชย์ 
-12,540 บาท 
 

" 

15. จัดจ้างท าป้ายไวนิล 
จ านวน 3 ป้าย 

2,040.- เฉพาะเจาะจง -ร้านเอฟทีดีไซน์ แอนแอด
เวอร์ไทด์ 
-นายเจริญชัย บัวค าโคตร 

-ร้านเอฟทีดีไซน์ แอนแอด
เวอร์ไทด์ 
-2,040 บาท 

" 

 
 
 
 
 
 

-4- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



16. 
 
 
 

จัดท าป้ายไวนิล จ านวน 12 
ป้าย ป้ายจัดเก็บภาษี 

4,968.- เฉพาะเจาะจง --ร้านเอฟทีดีไซน์ แอนแอด
เวอร์ไทด์ 
-นายเจริญชัย บัวค าโคตร 

-ร้านเอฟทีดีไซน์ แอนแอด
เวอร์ไทด์ 
-4,968 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

17. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่าง
ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ 
จ านวน 4 ป้าย 

2,160.- เฉพาะเจาะจง -ร้านเอฟทีดีไซน์ แอนแอด
เวอร์ไทด์ 
-นายเจริญชัย บัวค าโคตร 

-ร้านเอฟทีดีไซน์ แอนแอด
เวอร์ไทด์ 
-2,160 บาท 

" 

18. จัดซื้อสวารสารประจ าเดือน 
พ.ย 63 

600.- เฉพาะเจาะจง -ร้านศรีเวียง 
-น.ส อรยา ศรีเวียง 

-ร้านศรีเวียง 
-600 บาท 
 

" 

19. จัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง
ประจ าเดือน พ.ย 63 

79,177.50.- เฉพาะเจาะจง - บริษัทอุดรแดรี่ฟูดส์จ ากัด 
-นายพิทูร แก้วค า  

-บริษัทอุดรอร่ามเอ็นจิ
เนียริ่ง 
-79,177.50 บาท 
 

" 

20. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 24,517.98.- เฉพาะเจาะจง -หจก.อุดรอร่ามเอ็นจิเนียริ่ง -น.ส อารมณ์ ฉายมุกดา 
 -24,517.98 บาท 

" 

                                                                                                                   
 
 
 
 

-5- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



21. 
 
 
 

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 
ส่วนกลาง กว8846 

         2,220-   เฉพาะเจาะจง -ร้านบุญเจริญการยาง 
-นายบุญโฮม เทพคูบอน 

-ร้านบุญเจริญการยาง 
-2,220 บาท 
 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

22. จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง กฉ1308 

1,800.- เฉพาะเจาะจง -ร้านบุญเจริญการยาง 
-นายบุญโฮม เทพคูบอน 

-ร้านบุญเจริญการยาง 
-1,800 บาท  

" 

23. จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง 40-0393 

4,350.- เฉพาะเจาะจง -ร้านเมืองทองออโต้เซอร์วิส 
-นายรุ่งทิวา ศรีเมือง 

-ร้านเมืองทองออโต้
เซอร์วิส 
-4,350 บาท 

" 

24. จัดจ้างเหมาบริการ 8,700.- เฉพาะเจาะจง -นางสาวโชติกา ราชวงศ์ 
 

-นางสาวโชติกา ราชวงศ์  
 -8,700บาท 

" 

25. จัดจ้างเหมาบริการ 9,000.- เฉพาะเจาะจง -นางสาวโชติกา ราชวงศ์ 
 

-นางสาวโชติกา ราชวงศ์ 
-9,000 บาท 

" 

 
 
 
 
 
 
 
 

-6- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



26. 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2564 

6,300.- เฉพาะเจาะจง -ร้านค้าชุมชนบ้านหนองไชย
วาน 
-น.สจันทร์ มีพวก 

-ร้านค้าชุมชนบ้านหนอง
ไชยวาน 
-6,300 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

27. จัดจ้างท าป้ายโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทสกาลปีใหม่ 
2564 

1,620.- เฉพาะเจาะจง -ร้านเอฟ.ที.ดีไซน์ แอนแอด
เวอร์ไทด์ 
-นายเจริญชัย บัวค าโคตร 
 

-ร้านเอฟ.ที.ดีไซน์ แอนแอด
เวอร์ไทด์ 
-1,620 บาท  

" 

28. จัดซื้อวัสดุปะปา 31,393.80- เฉพาะเจาะจง -หจก.อุดรอร่ามเอ็นจิเนี่ยริ่ง 
-น.ส อารมณ์ ฉายมุดา 

-หจก.อุดรอร่ามเอ็นจิเนี่ยริ่ง 
-31,393.80 บาท 
 

" 

29. จัดซื้อน้ ามันเชื่อเพลิง 
และหล่อลือ 
ประจ าเดือน ธ.ค 63 

10,900.- เฉพาะเจาะจง -ร้านลักขณาพาณิชย์ 
-นางทองพาค นาทะยับ 

-ร้านลักขณาพาณิชย์ 
-10,900 บาท 
 

" 

30. จัดซื้อพานพุ้มและพวงมาลา
ในการจัดงานพิธีต่างๆ 

3,800.- เฉพาะเจาะจง -ร้านเจเพลินพลาวเวอร์ 
-นางเพลินจิต เป้าป่าเถื่อน 

-ร้านเจเพลินฟลาวเวอร์ 
-3,800 บาท 

" 

 
 

 
 
 
 

-7- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



31. 
 
 
 

จัดซื้อน้ าดื่มศรีสุวรรณ 1,020.- เฉพาะเจาะจง -ร้านน้ าดื่มศรีสุวรรณ 
-นายบุญเกิด วรรณศรี 

-ร้านน้ าดื่มศรีสุวรรณ 
-1,020 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

32. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
ส านักปลัด 

7,841.- เฉพาะเจาะจง -บ.นิวง่วนแสงไทย2003 
จ ากัด 
-นางอรพรรณ วณิชวรนันท์ 

-บ.นิวง่วนแสงไทย2003 จ ากัด 
-7,841 บาท 

" 

33. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
ส านักปลัด 

9,831.- เฉพาะเจาะจง -บ.นิวง่วนแสงไทย2003 
จ ากัด 
-นางอรพรรณ วณิชวรนันท์ 

-บ.นิวง่วนแสงไทย2003 จ ากัด 
-9,831 บาท 

" 

34. จัดจ้างท าวัสดุอุปกรณ์
โครงการป้องกันและแก้
ไข้ปัญหาหมอกควันฯ 

3,700.- เฉพาะเจาะจง -ร้านนิยมการช่าง 
-นายนิยม กุดแถลง 

-ร้านนิยมการช่าง 
-3,700 บาท 

" 

35. จัดจ้างท าป้ายไวนิล
โครงการป้องกันและแก้
ไข้ปัญหาหมอกควันฯ 

540.- เฉพาะเจาะจง -ร้านเอฟ.ที.ดีไซน์แอดเวอร์
ไทด์ 
-นายเจริญชัย บัวค าโครต 

-ร้านเอฟ.ที.ดีไซน์แอดเวอร์ไทด์ 
-540 บาท 

" 

 
 

 
 
 
 
 
 

-8- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



36. 
 
 
 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
ส านักปลัด 

17,000.- เฉพาะเจาะจง -หจก.วรรัตน์ ไอที 
-นายนพพล เพชร์ศิริไพศาล 

-หจก.วรรัตน์ ไอที 
-17,000 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

37. 
 
 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
กองช่าง 

17,000.- เฉพาะเจาะจง -หจก.วรรัตน์ ไอที 
-นายนพพล เพชร์ศิริไพศาล 

-หจก.วรรัตน์ ไอที 
-17,000 บาท 

" 

38. 
 
 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 10,000.- เฉพาะเจาะจง -หจก.วรรัตน์ ไอที 
-นายนพพล เพชร์ศิริไพศาล 

-หจก.วรรัตน์ ไอที 
-10,000 บาท 

" 

39. 
 

จัดซื้อหมึกยี่ห้อ HP 
จ านวน 8 ตลับ 

20,000.- เฉพาะเจาะจง -ร้านโรสก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-น.ส.นันทภัทร ใจธรรม 

-ร้านโรสก๊อปปี้เซ็นเตอร์-
20,000 บาท 

" 

40. 
 

จัดซื้อครุภัณฑเ์ก้าอ้ีกอง
คลัง 

5,000.- เฉพาะเจาะจง -ร้านสุริยา 
-นายรัฐภูมิ จูมพรักษ์ 

-ร้านสุริยา 
-5,000 บาท 

" 

41. จัดซื้อครุภัณฑเ์ก้าอ้ีกอง
ช่าง 

11,000.- เฉพาะเจาะจง -ร้านสุริยา 
-นายรัฐภูมิ จูมพรักษ์ 

-ร้านสุริยา 
-11,000 บาท 

" 

 
 

-9- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
42. 

 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑต์ู้เหล็กแบบ 4 
ลิ้นชัก 

7,000.- เฉพาะเจาะจง -ร้านสุริยา 
-นายรัฐภูมิ จูมพรักษ์ 

-ร้านสุริยา 
-7,000 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 



43. 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑโ์ต๊ะไม้จ านวน 
1 หลัง 

4,500.- เฉพาะเจาะจง -ร้านสุริยา 
-นายรัฐภูมิ จูมพรักษ์ 

-ร้านสุริยา 
-4,500 บาท 

" 

44. 
 
 

จัดจ้างเหมาบริการ 9,000.- เฉพาะเจาะจง -นางสาวโชติกา ราชวงศ์ -นางสาวโชติกา ราชวงศ์  
 -9,000 บาท 

" 

45. 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์
การเรียนรู้ฯศพด.วัดวิชัย 

27,000.- เฉพาะเจาะจง -หจก.วรรัตน์ ไอที 
-นายนพพล เพชร์ศิริ
ไพศาล 

-หจก.วรรัตน์ ไอที 
-27,000 บาท 

" 

46. 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์
การเรียนรู้ฯศพด.วัดสันติ 

27,000.- เฉพาะเจาะจง -หจก.วรรัตน์ ไอที 
-นายนพพล เพชร์ศิริ
ไพศาล 

-หจก.วรรัตน์ ไอที 
-27,000 บาท 

" 

 
 
 
 
 
 

-10-  
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
47. 

 
 
 

จัดซื้ออาหารเสริมนมถุงเดือน 
ม.ค.64 

96,594.40 - เฉพาะเจาะจง -บริษัทอุดรแดรี่ฟูดส์จ ากัด 
-นายพิทูร  แก้วค า 

-บริษัทอุดรแดรี่ฟูดส์
จ ากัด 
-96,594.40  บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

48. 
 
 

จัดจ้างท าอาหารและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ฯ 

1,650.- เฉพาะเจาะจง -นางสุบัน ศรีสัมฤทธิ์ -นางสุบัน ศรีสัมฤทธิ์ 
-1,650 บาท 

" 



49. 
 

จัดซื้อเหล็กง่ามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดฯ 

4,800.- เฉพาะเจาะจง -ร้านนิยมการช่าง 
-นายนิยม กุดแถลง 

-ร้านนิยมการช่าง 
-4,800 บาท 

" 

50. 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดฯ 

360.- เฉพาะเจาะจง -ร้านเช็คอินดีไซน์ 
-น.ส.อรพรรณ แก้วกัลยา 

-ร้านเช็คอินดีไซน์ 
-360 บาท 

" 

51. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6,529.- เฉพาะเจาะจง -บ.นิวง่วนแสงไทย2003
จ ากัด  
-นางอรวรรณ  วณิชวรนันท์ 

-บ.นิวง่วนแสงไทย2003
จ ากดั 
-6,529 บาท 

" 

52. จัดจ้างซ่อมแซมฝาย               
บ้านดงบัง หมู่ที่3 

277,000.- เฉพาะเจาะจง -หจก.อนันต์ก่อสร้าง109 
-นายธวัชชัย สุ่มมาตย์ 

-หจก.อนันต์ก่อสร้าง109 
-277,000 บาท 
 

" 

 
 
 

-11- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
53. 

 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน 
จ านวน 4 เครื่อง 

220,000.- เฉพาะเจาะจง -ร้านศิริพาณิชย์ 
-นางจีรภัทร์ ทาบุราณ 

-ร้านศิริพาณิชย์ 
-220,000 บาท 
 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

54. จัดจ้างเหมาดูแลระบบสาร
บรรณ อิเล็กทรอนิกส์ 

2,000.- เฉพาะเจาะจง -ร้านเอพี.คอมพิวเตอร์ 
-นางขวัญใจ ศรีคชไกรต 

-ร้านเอพี.คอมพิวเตอร์ 
-2,000 บาท 
 

" 

55. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เดือน ม.ค.64 

11,900.- เฉพาะเจาะจง -รา้นลักขณาพาณิชย์ 
-นางทองพาด นาทะยัพ 

-ร้านลักขณาพาณิชย์ 
-11,900 บาท 

" 



56. จัดจ้างเหมาบริการ 9,000.- เฉพาะเจาะจง -นางสาวโชติกา ราชวงศ์ -นางสาวโชติกา ราชวงศ์  
 -9,000 บาท 

" 

57. 
 

จัดจ้างเหมาดูแลเว็ปไซด์ 
อบต.กุดจับ 

13,000.- เฉพาะเจาะจง -ร้านเจพีอิงค์แอนด์พาร์ท 
-นายชนะ แหนกลาง 

-ร้านเจพีอิงค์แอนด์พาร์ท 
-13,000 บาท 

" 

 
 
 
 
 
 

-12- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
58. 

 
 
 

จัดซื้อใบเสร็จค่าน้ าประปา/
ใบก ากับภาษี 

5,000 เฉพาะเจาะจง -บริษัท ภาคอีสานการ
พิมพ์(999) จ ากัด 
-นายนิพนธ์ วงศ์อาษา 
 

-บริษัท ภาคอีสานการ
พิมพ์(999) จ ากัด 
-5,000 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

59. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องง
พิมพ์เลเซนจ านวน 4เครื่อง 
(บริหารงานคลัง) 

10,400 เฉพาะเจาะจง -หจก.วรารัตน์ ไอที 
-นายพพล เพรชศรี
ไพศาล 

-หจก.วรารัตน์ ไอที 
-10,400 บาท 

" 

60. จัดซื้อครุภัทฑ์เครื่องพิมพ์เล
เซล จ านวน 2 เครื่อง 
(บริหารงานทั่วไป) 
 

5,200 เฉพาะเจาะจง --หจก.วรารัตน์ ไอที 
-นายพพล เพรชศรี
ไพศาล 

--หจก.วรารัตน์ ไอที 
-10,400 บาท 

 



61. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 4 ชุด  
(บริหารงานคลัง) 

68,000 เฉพาะเจาะจง -หจก. วรารัตน์ ไอที -หจก วรารัตน์ ไอที  
-68,000 บาท 

" 

62. 
 

จัดจ้างเปลี่ยน Carader 
(บริหารงานทั่วไป) 

390 เฉพาะเจาะจง ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-นายปรัชพันธ์ พิมพ์พา
พรกุล 

-ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-390 บาท 

" 

 
 
 

-13- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
63. 

 
 
 

จัดจ้างเปลี่ยน Panael All 
in one HP20” 
(บริหารงานทั่วไป) 

4,190 เฉพาะเจาะจง -ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-นายปรัชพันธ์ พิมพ์พา
พรกุล 

-ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-4,190 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

64. จัดจ้างเปลี่ยน CPU ADM  
(บริหารงานทั่วไป) 

1,200 เฉพาะเจาะจง -ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-นายปรัชพันธ์ พิมพ์พา
พรกุล 

-รา้น B.D คอมพิวเตอร์ 
-1,200 บาท 

" 

65. จัดจ้างซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
(บริหารงานทั่วไป) 

2,250 เฉพาะเจาะจง -ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-นายปรัชพันธ์ พิมพ์พา
พรกุล 

-ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-2,250 บาท 

 

66. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง 
(เคหะและชุมชน) 

13,642.50 เฉพาะเจาะจง -หจก อุดรอร่ามเอนิชเอ
นิชเนี่ยริง 
-น.ส อารมณ์ ฉายมุกดา 
 

-หจก อุดรอร่ามเอนิชเอ
นิชเนี่ยริง 
-13,642.50 บาท 

" 



67. 
 

จัดซื้ออาหารเสโมนมถุง
ประจ าเดือน ก.พ 64 
(แผนงานการศึกษา) 

43,467.48 เฉพาะเจาะจง -บริษัทอุดรแครี่ฟูดส์ 
จ ากัด  
-นายพิทูร แก้วค า  

-บริษัทอุดรแครี่ฟูดส์ 
จ ากัด  
-43,467.48 บาท 

" 

 
 
 
 
 
 

-14- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
68. 

 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศขนาดไม่
ท าการ 12,000 ปีทียู 
จ านวน 4 ชุด 
(เคหะและชุมชน) 

15,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านอ๊อดแอร์แอนด์ซาวด์ 
-นายกิจภัพัฒน์ 

-ร้านอ๊อดแอร์แอนด์ซาวด์ 
-15,000 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

69. จัดซือน้ าหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ 
Epson จ านวน 4 ขวด  
(บริหารงานคลัง) 

1,200 เฉพาะเจาะจง -ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-นายปรัชพันธ์ พิมพ์พา
พรกุล  

-ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-1,200 บาท 

" 

70. จัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อ
สัญญาณ Wireless แบบ 
USB จ านวน 3 เครื่อง  
(บริหารงานทั่วไป) 

897 เฉพาะเจาะจง -ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-นายปรัชพันธ์ พิมพ์พา
พรกุล 

-ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-897 บาท 

 

71. จัดซื้อหมึกเครื่องปริน์เตอร์
ยี่ห้อ Brothre จ านวน 2 
ตลัง 
(บริหารงานทั่วไป) 

2,700 เฉพาะเจาะจง -ร้านเจซัพพลาย 732/45 
ม.1 
-นายโกวิท หม่อนนทา จ.
อุดรธานี 

-ร้านเจซัพพลาย 732/45 
ม.1 
-2,700 บาท 

" 



72. 
 

จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 
Comon 312 จ านวน 2 
ตลับ 

4,900 เฉพาะเจาะจง -ร้านโรสก๊อป เซ็นเตอร์   
-น.ส นันทภัทร ใจธรรม 

-ร้านโรสก๊อป เซ็นเตอร์   
-4,900 บาท 

" 

 
 

-15- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
73. 

 
 

จัดซิ้อครุภัรฑ์ส านักงาน 
(โต๊ะท างาน)จ านวน 1 ตัว  
(บริหารงานทั่วไป) 

20,000 เฉพาะเจาะจง -หจก.อริสา ธุรกิจ  
-นายอนุเทน สีดาอุบล 

-หจก.อริสา ธุรกิจ  
-20,000 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

74. จัดจ้างโครงการก่อสร้าง
ถนนชุมชนเกษตรสายส า
ห้วยหรี่ บ้านกุดจับ ม.4  
(อุตสาหกรรมและการโยธา) 

145,000 เฉพาะเจาะจง -หจก.ธนาวุธการโยธา 
2014  
-นายธนาวุธ อาณารักษ์ 

-หจก.ธนาวุธการโยธา 
2014  
-145,000 บาท 

" 

75. จัดจ้างจ้างเหมาคนงาน
ทั่วสไปปฎิบัติงานเกี่ยวกับ
งานผลิตและพิมพ์เอกสาร
งานบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
และปฎิบัติหน้าที่  
(บริหารงานทั่วไป) 

4,935 เฉพาะเจาะจง -น.สชนิดา ผาแก้ว -น.สชนิดา ผาแก้ว 
-4,935 บาท 

 

76. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นประจ าเดือน มี.ค 
64  
(บริหารงานทั้วไป) 

17,620 เฉพาะเจาะจง -ร้านลักษณะพาณิชย์ 
-นางทองทวด นาทรยัพ 

-ร้านลักษณะพาณิชย์ 
-17,620 บาท 

" 

77. 
 

จัดซื้อพนดอกไม้เนื่องใน
วันพฦบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

800 เฉพาะเจาะจง -ร้านเจ้เพลินฟลาวเวอร์ -ร้านเจ้เพลินฟลาวเวอร์ 
-800 บาท 

" 



(บริหารงานทั่วไป) 

-16- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
78. 

 
 

จัดซื้อน้ าดื้มประจ าเดือน
ม.ค ม.ีค 64 
(บริหารงานทั่วไป) 

570 เฉพาะเจาะจง -ร้านน้ าดื้มศรีสุวรรณ -ร้านน้ าดื้มศรีสุวรรณ 
-570 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

79. จัดท าป้ายโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน  
(รักษาความสงบภายใน) 

1,620 เฉพาะเจาะจง -ร้านเช็คอินดีไซน์กุดจับ 
 

-ร้านเช็คอินดีไซน์กุดจับ 
-1,620 บาท 

" 

80. จัดซื้ออุปกรณ์ตั้งจุดตรวจ/
จุดบริการประชาชน
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ (รักษาความสงบ
ภายใน) 

3,840 เฉพาะเจาะจง -นางสาวธันทร์ มีพวก -นางสาวธันทร์ มีพวก 
-3,840 บาท 

 

81. จัดจ้างเหมาบริการท้องถิ่น
อ าเภอกุดจับประจ าเดือน 
มี.ค 64 
(เงินอุดหนุน) 

9,000 เฉพาะเจาะจง -น.สโชติกา ราชวงศ์ -น.สโชติกา ราชวงศ์ 
-9,000 บาท 

" 

82. 
 

จัดจ้างซ่อมชุดไฟเลี้ยว 
RAM จ านวน 1รายการ 
(บริหารงานทั่วไป) 

1,000 เฉพาะเจาะจง -ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-นายปรัพันธ์ พิมพาพร
กุล 

-ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-1,000 บาท 

" 

 
 
 
 



 
-17- 

ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

83. 
 
 

จัดจ้างลงโปรแกรม PC 
จ านวน 1 รายการ 416-56-
0030  
(บริหารงานทั่วไป) 

300 เฉพาะเจาะจง -ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-นายปรัพันธ์ พิมพาพร
กุล 

-ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

84. จัดจ้างซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 416-56-0011 
(บริหารงานทั่วไป) 

1,650 เฉพาะเจาะจง -ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-นายปรัพันธ์ พิมพาพร
กุล 

-ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-1,650 บาท 

" 

85. จัดจ้างเปลี่ยน VGAMD 
7400 416-56-0026 
([บริหารงานทั่วไป) 

950 เฉพาะเจาะจง -ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-นายปรัพันธ์ พิมพาพร
กุล 

-ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-950 บาท 

 

86. จัดซิ้อหมึกปริ้นเตอร์ Toner 
Brother TN-263BK  
(บริหารงานทั่วไป) 

1,900 เฉพาะเจาะจง -ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-นายปรัพันธ์ พิมพาพร
กุล 

-ร้าน B.D คอมพิวเตอร์ 
-1,900 บาท 

" 

87. 
 

จัดซื้อหมึกยี่ห้อ Epson 
จ านวน 10 ขวด  
(บริหารงานทั่วไป) 

3,000 เฉพาะเจาะจง -ร้าน B.D คอมพิวเตอร์  
-นายปรัพันธ์ พิมพาพร
กุล 

-ร้าน B.D คอมพิวเตอร์  
-3,000 บาท 
 

" 

 
 
 

-18- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



88. 
 
 

จัดซื้อปลั๊กไฟฟ้า 5ช่อง 5 
สวิตย์  
(บริหารงานทั่วไป) 

1,408 เฉพาะเจาะจง -ร้าน B.D คอมพิวเตอร์  
-นายปรัพันธ์ พิมพาพร
กุล 

-ร้าน B.D คอมพิวเตอร์  
-1,408 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

89. จัดซื้อธงชาติไทย จ านวน 4
อัน  
(บริหารงานทั่วไป) 

600 เฉพาะเจาะจง -ร้านโรส ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-น.สนนันทภัทร ใจธรรม 

-ร้านโรส ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-600 บาท 

" 

90. จัดซื้อหมึกปริ้นเตอรื HP  
85 A จ านวน 2 ตลับ 
(บริหารงานทั่วป) 

6,300 เฉพาะเจาะจง -ร้านโรส ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-น.สนนันทภัทร ใจธรรม 

-ร้านโรส ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-6,300 บาท 

 

91. จัดจ้างเหมาบริการท้องถิ่น
อ าเภอกุดจับประจ าเดือน 
เม.ย 64  
(เงินอุดหนุน) 

9,000 เฉพาะเจาะจง -น.ส โชติกา ราชวงศ์ -น.ส โชติกา ราชวงศ์ 
-9,000 บาท 

" 

92. 
 

จัดจ้างจ้างเหมาคนงานท า
ไปปฎิบัติงานผลิตและพิมพ์
เอกสารงานบันทึกข้อมูล
สารสนเมศ  
(บริหารวานทั่วไป) 

9,000 เฉพาะเจาะจง -น.สชนิดา ผาแก้ว -น.สชนิดา ผาแก้ว 
-9,000 บาท 

" 

 
 
 

-19- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



93. 
 

จัดช่างซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศรถยนต์
ส่วนวกลาง 83-8878 
(บริหารงานทั่วไป) 

2,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านตรีเพรชเอ็นจีเนียร์ 
-นายสุเนตร เข่าหล่อ
เพชร 

-ร้านตรีเพรชเอ็นจีเนียร์ 
-2,000 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

94. จัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์
ส่วนกลาง 83-8878 จ านวน 
6 เส้น  
(บริหารงานทั่วไป) 

16,920 เฉพาะเจาะจง -ร้านบุญเจริญการยาง 
-นายบุญโฮม เทพคูบอน 

-ร้านบุญเจริญการยาง 
-16,920 บาท 

" 

95. จัดซื้อวัสดุส านักงานคลัง 
จ านวน 24 รายการ   
(บริหารงานทั่วไป) 

9,127 เฉพาะเจาะจง -บริษัทนิวง่วนแสงไทย 
2003 จ ากัด  
-นางอรพรรณ วณิชวรนัน 

-บริษัทนิวง่วนแสงไทย 
2003 จ ากัด  
-9,127 บาท 

 

96. จัดซื้อสารสิมชนิดขุ่นผง 
จ านวน 1,000 ก.ก  
(สาธารณสุข) 

18,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านไทยเจริญดี 
-นางทองใบ จ าปาเลิศ 

-ร้านไทยเจริญดี 
-18,000 บาท 

" 

97. 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส านักงานคศูนย์การร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กร 
(เงินอุดหนุน) 

18,960 เฉพาะเจาะจง -ร้านโรส ก๊ปปี้เซ็นเตอร์ . 
-น.ส นันทภัทร ใจธรรม 

-ร้านโรส ก๊ปปี้เซ็นเตอร์ . 
-18,960 บาท 

" 

 
 

-20- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



98. 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น (ประจ าเดือน เม.ย 
64)  
(บริหารงานทั่วไป) 

8,920 เฉพาะเจาะจง -ร้านลักษณะ พาณิชย์  
-นางทองพาด นาทะยัพ 

-ร้านลักษณะ พาณิชย์ 
-8,920 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

99. จัดจ้างป้ายประชาสัมพันธ์
จ านวน 18 ป้าย 
(บริหารงานทั่วไป) 

8,040 เฉพาะเจาะจง -ร้านเช็คอินด์ไซน์กุดจับ 
-นางสาวอรพรรณ แก้ว
กัลยา 

-ร้านเช็คอินด์ไซน์กุดจับ 
-8,040 บาท 

" 

100. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
จ านวน 2 รายการ (เคหะ
และชุมชน) 

10,700 เฉพาะเจาะจง -หจก.อุดรอร่ามเอ็นจี
เนียร์  
-นางสาวอารมณ์ ฉาย
มุกดา 

-หจก.อุดรอร่ามเอ็นจี
เนียร์  
-10,700 บาท 

 

101. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 
จ านวน 4 รายการ 
(เคหะและชุมชน) 

21,079 เฉพาะเจาะจง -หจก.อุดรอร่ามเอ็นจี
เนียร์  
-นางสาวอารมณ์ ฉาย
มุกดา 

-หจก.อุดรอร่ามเอ็นจี
เนียร์  
-21,079 บาท 

" 

 
102. 

จัดจ้างเหตุบริการศุนย์
บริการร่วมในการช่วยเหลือ 
ปชช. ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฯ (เงินอุดหนุน) 

9,000 เฉพาะเจาะจง -นางสาวโซติกา ราชองค์ -นางสาวโซติกา ราชองค์ 
-9,000 บาท 

" 

 
 
 
 

-21- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



103. จ้างเหมาคนงานทั่วไป
ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานผลิต
และพิมพ์เอกสารฯ 
(บริหารงานทั่วไป) 

9,000 เฉพาะเจาะจง -นางสาวชนิดา ผาแก้ว -นางสาวชนิดา ผาแก้ว 
-9,000 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

104. จัดจ้างท าป้ายโครงการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านบุคลากร จ านวน 1 
ป้าย (แผนงานการศึกษา) 

450 เฉพาะเจาะจง -ร้านเช็คอิน ดีไซน์ กุดจับ 
-นางสาวอรพรรณ แก้ว
กัลยา 

-ร้านเช็คอิน ดีไซน์ กุดจับ 
-450 บาท 

" 

105. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
จัดโครงการพัฒนาความรู้ 
(แผนการศึกษา)  

1,935 เฉพาะเจาะจง -ร้านกรญา บริการ  
-นางธรัญญ สาขาค า 

-ร้านกรญา บริการ  
-1,935 บาท 

 

106. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ประจ าเดือน พ.ค 
64 (บริหารงานทั่วไป)  

9,720 เฉพาะเจาะจง -ร้านลักษณาพพาณิชย์ 
-นางทองพาด นาทะยัพ 

-ร้านลักษณาพพาณิชย์ 
-9,720 บาท 

" 

107. จัดซื้อชุด PPE (สาธารณสุข) 1,500 เฉพาะเจาะจง -ร้านวาย.พี.เอ็น ซัพ
พลาย  
-นายประยูร นพคุณ 
 

-ร้านวาย.พี.เอ็น ซัพ
พลาย  
-1,500 บาท 

" 

 
 

-22- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
108 จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่า

น้ าประปาใบก ากับภาษี
จ านวน200 เล่ม  
(บริหารงานทั่วไป) 

10,000 เฉพาะเจาะจง -บริษัทภาคอีสานการ
พิมพ์ 
-นายนิพนธ์ วงศ์อาษา 

-บริษัทภาคอีสานการ
พิมพ์ 
-10,000 บาท 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 



109 จัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควัน
จ านวน 24 ขวด 
(สาธารณสุข) 

24,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านมะลิกรุ๊ป 
 
 

-ร้านมะลิกรุ๊ป 
-24,000 

" 

110 จัดซื้อน้ าดื่มประจ าเดือน 
1เมษายน2564-30
มิถุนายน2564 
(บริหารงานทั่วไป) 
 

830 เฉพาะเจาะจง -ร้านน้ าดื่มศรีสุวรรณ 
 

--ร้านน้ าดื่มศรีสุวรรณ 
-830 
 

 

111 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและ
น้ าหล่อลื่นประจ าเดือน
มิถุนายน 2564 
(บริหารงานทั่วไป) 

10,220 เฉพาะเจาะจง -ร้านลักขณาพาณิชญ์ 
-นางทองพาด นาทะยัพ 

-ร้านลักขณาพาณิชญ์ 
-10,220 

" 

112 จัดหาอาหารกลางวันและ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ประชุมสมัยที่2 ครั้งที่1/64 
(บริหารงานทั่วไป) 

1,650 เฉพาะเจาะจง -นางสุพัน ศรีสัมฤทธิ์ -นางสุพัน ศรีสัมฤทธิ์ 
-1,650 

" 

 
 

-23- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
113 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

-(บริหารงานทั่วไป) 
960 เฉพาะเจาะจง -ร้านเช็ดอินด์ไซน์กุดจับ 

-น.ส.อรพรณ แก้วกัลยา 
-ร้านเช็ดอินด์ไซน์กุดจับ 
-960 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

114 จัดจ้างปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.กุดจับ 
(เคหะและชุมชน) 

300,000 เฉพาะเจาะจง -หจก.ชัยรัชพัฒนา
ก่อสร้าง 
-นายชัยรัช จ าปาวงษ์ 

-หจก.ชัยรัชพัฒนา
ก่อสร้าง 
-300,000 

" 



115 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นโครงการป้องกัน
และก าจัดยุงลายประจ าปี 
2564 
(สาธารณะสุข) 

24,600 เฉพาะเจาะจง -ร้านลักขณาพาณิชญ์ 
-นางทองพาด นาทะยัพ 

-ร้านลักขณาพาณิชญ์ 
-24,600 

 

116 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อก าจัด
ยุงลายประจ าปี 2564 
(สาธารณะสุข) 

2,590 เฉพาะเจาะจง -ร้านค้าชุมชนบ้านหนอง
โน 
-นางสาวจัน มีพวก 

-ร้านค้าชุมชนบ้านหนอง
โน 
-2,590 
 

" 

117 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลางทะเบียน กว8846
อด 
(บริหารงานทั่วไป) 

2,500 เฉพาะเจาะจง -ร้านบุญเจริญการยาง 
-นายบุญโฮม เทพคูบอล 

-ร้านบุญเจริญการยาง 
-2,500 

" 

 
 

-24- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
118 จัดจ้างเหมาบริการท้องถิ่น

อ.กุดจับ ประจ าเดือน ก.ค.
64 
(งานอุดหนุน) 

9,000 เฉพาะเจาะจง -นางสาวโชติกา ราชวงศ์ -นางสาวโชติกา ราชวงศ์ 
-9,000 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

119 จัดจ้างเหมาคนงานทั่วไป
ปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์
เอกสารงานจัดท า 
(บริหารงานทั่วไป) 

9,000 เฉพาะเจาะจง -นางสาวชนิดา ผาแก้ว -นางสาวชนิดา ผาแก้ว 
-9,000 

" 

120 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นประจ าเดือน ก.ค.
64 

10,340 เฉพาะเจาะจง -ร้านลักขณาพาณิชญ์ 
-นางทองพาด นาทะยัพ 

-ร้านลักขณาพาณิชญ์ 
-10,340 

 



(บริหารงานทั่วไป) 

121 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
จัดการสถานที่ควบคุม 
(งบกลาง) 

64,640 เฉพาะเจาะจง -ร้านวายพีเอ็นซัพพลาย 
-นายประยูร นพคุณ 

-ร้านวายพีเอ็นซัพพลาย 
-64,640 

" 

122 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
จัดการสถานที่ควบคุมเพ่ือ
สังเกตุการป่วยกรณีผู้
เดินทางจ านวนมากกลับ
จากพ้ืนที่เสี่ยง 
(งบกลาง) 

50,130 เฉพาะเจาะจง -หจก.อาริสา ธุรกิจ 
-นายอุเทน สีดาอุบล 

-หจก.อาริสา ธุรกิจ 
-50,130 

" 

-25- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
123 (งบกลาง) 6,860 เฉพาะเจาะจง -ร้านเอวาพาณิชย์ 

-นางสาวธัญญาภรณ์ น้ านวล 
-ร้านเอวาพาณิชย์ 
-6,860 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

124 จัดซื้อถุงยังชีพโครงการ
จัดการสถานที่ควบคุมเพ่ือ
สังเกตการณ์เริ่มป่วยกรณีผู้
เดินทางจ านวนมากกลับ
จากพ้ืนที่เสี่ยง 
(งบกลาง) 

14,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านเอวาพาณิชย์ 
-นางสาวธัญญาภรณ์ น้ านวล 

-ร้านเอวาพาณิชย์ 
-14,000 

" 

125 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ
สถานที่ควบคุมเพ่ือ
สังเกตุการเริ่มป่วย 

13,830 เฉพาะเจาะจง -ร้านเปเป้ 
-นางสาวสิริกร วรกิตติฉัตร 

-ร้านเปเป้ 
-13,830 

 



(งบกลาง) 

126 จัดหาอาหารกลางวันและ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์ประชุมสมัย
สามัญสมัยที่3 ครั้งที่
1/2564 
(บริหารงานทั่วไป) 
 

1,650 เฉพาะเจาะจง -นางสุบัน ศรีสัมฤทฺธิ์ -นางสุบัน ศรีสัมฤทฺธิ์ 
-1,650 

" 

 
-26- 

ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

127 สมัยที่3 ครั้งที่2/2564 1,650  เฉพาะเจาะจง -นางสุบัน ศรีสัมฤทฺธิ์ -นางสุบัน ศรีสัมฤทฺธิ์ 
-1,650 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

128 จัดซื้ออาหารเสริมนมถุง 
(แผนงานการศึกษา) 

24,148.60 เฉพาะเจาะจง -บริษัทอุดรแดรี่ฟูดส์จ ากัด 
-นายพิทูร แก้วค า 

-บริษัทอุดรแดรี่ฟูดส์จ ากัด 
-24,148.60 

" 

129 จัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง 22,333.92 เฉพาะเจาะจง -บริษัทอุดรแดรี่ฟูดส์จ ากัด 
-นายพิทูร แก้วค า 

-บริษัทอุดรแดรี่ฟูดส์จ ากัด 
-22,333.92 

 

130 จัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง
โครงการเยียวยาเกษตรกร 
ผู้เลี้ยงโคนม 
(แผนการศึกษา) 

81,984 เฉพาะเจาะจง -บริษัทอุดรแดรี่ฟูดส์จ ากัด 
-นายพิทูร แก้วค า 

-บริษัทอุดรแดรี่ฟูดส์จ ากัด 
-81,984 

" 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

-27- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
131 จัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง 

(แผนการงานศึกษา) 
41,876.10  เฉพาะเจาะจง -บริษัทอุดร แดรี่ฟูดส์จ ากัด 

-นายพิทูร แก้วค า 
-บริษัทอุดร แดรี่ฟูดส์จ ากัด 
-41,876.10 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

132 จัดจ้างท าป้ายสถานที่กักตัว 
ช-ญ จ านวน 2 ป้าย 

432 
 

เฉพาะเจาะจง -ร้านเช็คอินดีไซน์ 
-น.ส.อรพรรณ แก้วกัลยา 

-ร้านเช็ดอินด์ไซน์กุดจับ 
-432 
 

" 

133 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา 
(เคหะและชุมชน) 
 
 
 

29,858.35  เฉพาะเจาะจง -หจก.อุดรอร่ามเรนจิเฉียริ่ง 
-นางสาวอารมณ์ ฉายมุกดา 

-หจก.อุดรอร่ามเรนจิเฉียริ่ง 
-29,858.35 

 

134 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(เคหะและชุมชน) 

34,159.75 เฉพาะเจาะจง -หจก.อุดรอร่ามเรนจิเฉียริ่ง 
-นางสาวอารมณ์ ฉายมุกดา 

-หจก.อุดรอร่ามเรนจิเฉียริ่ง 
-34,159.75 

" 

 
 



 
 
 
 

-28- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
135 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์

TN1000 จ านวน 5 ตลับ 
(บริหารงานทั่วไป) 

6,750  เฉพาะเจาะจง -ร้านโรสก๊อปปี้เซน็เตอร์ 
-นางสาวนันทภัทร ใจธรรม 

-ร้านโรสกอล์ฟพีเซนเตอร์ 
-6,750 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

136 จัดซื้อหมึกHP P1102 
(บริหารงานทั่วไป) 

10,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านโรสก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-นางสาวนันทภัทร ใจธรรม 

-ร้านโรสก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-10,000 

" 

137 จัดซื้อวัสดุงานจ้างงานครัว 
29 รายการ 
(แผนการศึกษา) 
 

19,635  เฉพาะเจาะจง -นิวง่วนแสงไทย0203จ ากัด 
-นางอรพรรณ วนิชวรนันท์ 

-นิวง่วนแสงไทย0203
จ ากัด 
-19,635 

 

138 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(บริหารงานทั่วไป) 

9,635 เฉพาะเจาะจง -นิวง่วนแสงไทย0203จ ากัด 
-นางอรพรรณ วนิชวรนันท์ 

-นิวง่วนแสงไทย0203
จ ากัด 
-9,635 

" 

 
 
 
 
 
 
 



 
-29- 

ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

139 จัดซื้อถุงยังชีพจ านวน 20 ชุด 
(งบกลาง) 

14,000  เฉพาะเจาะจง -ร้านเอวาพาณิชย์ 
-นางสาวธัญญาภรณ์ น้ านวล 

-ร้านเอวาพาณิชย์ 
-14,000 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

140 จัดซื้อวัสดุประปาจ านวน 8 
รายการ 
(เคหะและชุมชน) 

37,069.08 เฉพาะเจาะจง -หจก.อุดรอร่ามเอ็นจิเนียริ่ง 
-นางสาวอารมณ์ ฉายมุกดา 

-หจก.อุดรอร่ามเอ็นจิ
เนียริ่ง 
-37,069.08 

" 

141 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา
จ านวน 1 รายการ 
(เคหะและชุมชน) 

4,815  เฉพาะเจาะจง -หจก.อุดรอร่ามเอ็นจิเนียริ่ง 
-นางสาวอารมณ์ ฉายมุกดา 

-หจก.อุดรอร่ามเอ็นจิ
เนียริ่ง 
-4,815 

 

142 จัดจ้างท าป้ายสถานที่กักตัว 
จ านวน 2 ป้าย  
(บริหารงานทั่วไป) 

432 เฉพาะเจาะจง -ร้านเช็ดอินดีไซน์กุดจับ 
-นางสาวอรพรรณ แก้วกัลยา 

-ร้านเช็ดอินดีไซน์กุดจับ 
-432 

" 

 
 
 
 
 
 
 
 

-30- 



ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

143 จัดซื้อสารส้มจ านวน            
1000ก.ก. คลอลีน 1ถัง 
(สาธารณะสุข) 

22,500  เฉพาะเจาะจง -หจก.ครอบจักรวาลซัพพลาย 
-นายพิสิฐ ศิรธินานันท์ 

-หจก.ครอบจักรวาลซัพ
พลาย 
-22,500 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

144 จัดจ้างเหมาบริการ
ศูนย์บริการร่วมในการ
ช่วยเหลือฯ 

9,000 เฉพาะเจาะจง -น.ส.โชติกา ราชวงค์ -น.ส.โชติกา ราชวงค์ 
-9,000 

" 

145 จ้างเหมาคนงานทั่วไป
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานผลิตและ
พิมพ์เอกสาร 
(บริหารงานทั่วไป) 

9,000  เฉพาะเจาะจง -น.ส.ชนิดา ผาแก้ว -น.ส.ชนิดา ผาแก้ว 
-9,000 

 

146 จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศจ านวน 2 
ชุด 
(แผนการงานศึกษา) 

50,600 เฉพาะเจาะจง -หจก.อริสา ธุรกิจ 
-อุเทน สีดาอุบล 

-หจก.อริสา ธุรกิจ 
-อุเทน สีดาอุบล 
-50,600 

" 

 
 
 
 
 
 
 

-31- 



ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

147 จัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศจ านวน     
5 ชุด 
(แผนการงานศึกษา) 

126,500  เฉพาะเจาะจง -หจก.อริสา ธุรกิจ 
-อุเทน สีดาอุบล 

-หจก.อริสา ธุรกิจ 
-126,500 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

148 จัดจ้างเทลานอเนกประสงค์ 
อบต.กุดจับ จ านวน 2 จุด 
(อุตสาหกรรมและการโยธา) 

183,954 เฉพาะเจาะจง -หจก.ปฏิธาน ชลธิธา 
สุขภัณฑ์ 

-หจก.ปฏิธาน ชลธิธา 
สุขภัณฑ์ 
-183,954 

" 

149 จัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง
ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 
(แผนการศึกษา) 

58,626.54  เฉพาะเจาะจง -บริษัทอุดรแดรี่ฟูดจ ากัด 
-นายพิทูร แก้วค า 

-บริษัทอุดรแดรี่ฟูดจ ากัด 
-58,626.54 

 

150 จัดจ้างท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรบ
อาชีพพวงหรีดฯ 
(สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน) 

345 เฉพาะเจาะจง -ร้านเช็ดอินดีไซน์กุดจับ 
-น.ส.อรพรรณ แก้วกัลยา 

-ร้านเช็ดอินดีไซน์กุดจับ 
-345 

" 

 
 
 
 
 

-32- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



151 จัดจ้างท าป้ายโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย 
(สาธารณสุข) 

540  เฉพาะเจาะจง -ร้านเช็ดอินดีไซน์กุดจับ 
-น.ส.อรพรรณ แก้วกัลยา 

-ร้านเช็ดอินดีไซน์กุดจับ 
-540 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

152 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง กว8846อด 
เปลี่ยนแบตเตอรี่ 
(บริหารงานทั่วไป) 

2,850 เฉพาะเจาะจง -ร้านบุญเจริญการยาง 
-นายบุญโฮม เทพคูบอน 

-ร้านบุญเจริญการยาง 
-2,850 

" 

153 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน
และเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ 
(สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน) 

7,200  เฉพาะเจาะจง -น.ส.ธัญญาพร น้ านวล -น.ส.ธัญญาพร น้ านวล 
-7,200 

 

154 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นประจ าเดือน
สิงหาคม 
2564 
(บริหารงานทั่วไป) 

8,400 เฉพาะเจาะจง -ลักขนาพาณิชย์ 
-นางทองพาด นาทะยัพ 

-ลักขนาพาณิชย์ 
-8,400 

" 

 
 

-33- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



155 จัดซื้อท่อPVC จ านวน                
14 เส้น 
(เคหะและชุมชน) 

7,789.60  เฉพาะเจาะจง -หจก.อุดรอร่ามเอ็นจิเนียริ่ง 
-นางสาวอารมณ์ ฉายมุกดา 

-หจก.อุดรอร่ามเอ็นจิ
เนียริ่ง 
-7,789.60 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

156 จัดซื้อวัสดุส านักงานส านัก
ปลัดจ านวน 19 รายการ 
(บริหารงานทั่วไป) 

7,803 เฉพาะเจาะจง -บริษัทนิวง่วนแสงไทย2003
จ ากัด 
-นางอรพรรณ วนิชวรนันท์ 

-บริษัทนิวง่วนแสงไทย
2003จ ากัด 
-7,803 

" 

157 จัดจ้างกอ่สร้าง คสล. บ้าน
โนนชัยพร ผัง2เก่า บ้าน
โนนชัยพร ม.9 
(อุตสาหกรรมและการโยธา) 

172,680  เฉพาะเจาะจง -หจก.ปฏิธาน ชลธิธา สุขภัณฑ ์
-นางพรสวรรค์ วิมาสิงห์ 

-หจก.ปฏิธาน ชลธิธา
สุขภัณฑ์ 
-นางพรสวรรค์ วิมาสิงห์ 
-172,680 

 

158 จัดจ้างก่อสร้าง คสล.บ้าน
โคกวิชัย ม.6 
(อุตสาหกรรมและการโยธา 

172,680 เฉพาะเจาะจง -หจก.ปฏิธาน-ชลธิธา สุขภัณฑ์ 
-นางพรสวรรค์ วิมาสิงห์ 

-หจก.ปฏิธาน-ชลธิธา 
สุขภัณฑ์ 
-172,680 

" 

 
 
 
 
 
 
 

-34- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือก

โดยสังเขป 



159 จัดซื้อหมึกยี่ห้อBNOTHER 
TN-1000 จ านวน 3 ตลับ 
(บริหารงานทั่วไป) 

4,050  เฉพาะเจาะจง -ร้านช.พาณิชย์ 
 

-ร้านช.พาณิชย์ 
-4,050 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

160 จัดซื้อหมึกHPรุ่น1102
จ านวน 1 ตลับ 
(บริหารงสนทั่วไป) 

2,500 เฉพาะเจาะจง -ร้านช.พาณิชย์ 
 

-ร้านช.พาณิชย์ 
-2,500 

" 

161 จัดจ้างซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศจ านวน 2 
เครื่อง 
(บริหารงานทั่วไป) 

2,600  เฉพาะเจาะจง -ร้านอ๊อดแอร์แอนด์ซาวนด์ 
-นายกิตภิพัฒน์ ไพสิฐสกุลเกตุ 

-ร้านอ๊อดแอร์แอนด์ซาวนด์ 
-2,600 
 

 

162 จัดซื้อยางมะตอย               
จ านวน 380 ถุง                     
น้ ายางมะตอย 6 ถัง 
(เคหะและชุมชน) 

49,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านรุ่งเรืองยางมิกซ์ 
-นายถริวัฒน์ จันทร์ค า 

-ร้านรุ่งเรืองยางมิกซ์ 
-49,000 

" 

 
 
 
 
 
 

-35- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



163 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่าย
เอกสารจ านวน 2 ตลับ 
(บริหารงานทั่วไป) 

9,000  เฉพาะเจาะจง -ร้านโรสก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-นางสาวนันทภัทร์ ใจธรรม 

-ร้านโรสกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ 
-9,000 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

164 จัดซื้อวัสดุส านักงานของ
ศูนย์บริการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
(เงินรับฝาก) 

19,500 เฉพาะเจาะจง -ร้านโรสก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-นางสาวนันทภัทร์ ใจธรรม 

-ร้านโรสก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-19,500 

" 

165 จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่าย
เอกสาร3011ของ
ศูนย์บริการร่วมช่วยเหลือ
ชุมชน 
(เงินรับฝาก)อุดหนุน 

17,500  เฉพาะเจาะจง -ร้านโรสก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-นางสาวนันทภัทร์ ใจธรรม 

-ร้านโรสก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-17,500 

 

166 จัดซื้อชุดPPBจ านวน 30 
ชุด 

12,000 เฉพาะเจาะจง -ร้านวายพีเอ็นซัพพลาย 
-นายประยูร นพคุณ 

-ร้านวายพีเอ็นซัพพลาย 
-12,000 

" 

 
 
 
 
 

-36- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



167 จัดซื้อกรอบรูปโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย 
(สาธารณะสุข) 

1,500  เฉพาะเจาะจง -บริษัทนิวง่วนแสงไทย2003
จ ากัด 
-นางอรพรรณ วนิชวรนันท์ 

-บริษัทนิวง่วนแสงไทย
2003จ ากัด 
-1,500 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

168 จัดจ้างเหมาสถานที่ศึกษาดู
งานโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย 
(สาธารณะสุข) 

2,000 เฉพาะเจาะจง -นายสายธาร สีหาญ -นายสายธาร สีหาญ 
-2,000 

" 

169 จัดซื้อท่อPVCขนาด 30 ชิ้น 
8.5 บานปลายจ านวน 19 
เส้น 
(เคหะและชุมชน) 

10,571.60  เฉพาะเจาะจง -หจก.อร่ามเอ็นจิเนียริ่ง 
-นางสาวอารมณ์ ฉายมุกดา 

หจก.อร่ามเอ็นจิเนียริ่ง 
-10,571.60 

 

170 จัดซื้อหมึกBPSONจ านวน 
6 ขวด 
(บริหารงานทั่วไป) 

1,800 เฉพาะเจาะจง -ร้านBD8คอมพิวเตอร์ 
-นายปรัชพันธ์ พิมพ์พาพรกุล 

-ร้านBD8คอมพิวเตอร์ 
-1,800 

" 

 
 
 
 
 

-37- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



171 จัดซื้อหมึกยี่ห่อBROTHER 
TN-1000จ านวน 3 ตลับ 
(บริหารงานทั่วไป) 

1,350  เฉพาะเจาะจง -ร้านช.พาณิชญ์ -ร้านช.พาณิชญ์ 
-1,350 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

172 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคสุนัข
บ้าจ านวน 739 โด้ส 
(สาธารณะสุข) 

22,170 เฉพาะเจาะจง -ร้านกุดจับสัตว์แพทย์ 
-นางอาระดิน ธุระงาน 

-ร้านกุดจับสัตว์แพทย์ 
-22,170 

" 

173 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน
เชื้อไวรัสโคโรนา2019 
จ านวน 3 รายการ 
(สาธารณะสุข) 

1,088  เฉพาะเจาะจง -บริษัทนิวง่วนแสงไทย
2003จ ากดั 
-นางอรพรรณ 
วนิชวรนันท ์

-บริษัทนิวง่วนแสงไทย
2003จ ากัด 
-1,088 

 

174 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
(แผนงานการศึกษา) 

70,400 เฉพาะเจาะจง -ร้านวายพีเอ็นซัพพลาย 
-นายประยูร นพคุณ 

-ร้านวายพีเอ็นซัพพลาย 
-70,400 

" 

   
 
 

 
 
 
 
                                                                                                -38- 

ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 



175 จัดจ้างเหมานายค าสาย
พร้อมพวกจ านวน 5 ราย 
ส ารวจข้อมูลสัตว์ภายในเข
ตอบต.กุดจับ 
(สาธารณะสุข) 

2,217  เฉพาะเจาะจง -นายค าสาย ทะวะลัย -นายค าสาย ทะวะลัย 
-2,217 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

176 จัดจ้างท าป้ายไวนิลแผนการ
จัดการเลือกตั้งส.อบต 
นายก อบต.จ านวน 1 ป้าย 

290 เฉพาะเจาะจง -ร้ายเช็ดอินดีไซน์กุดจับ 
-น.ส.อรพรรณ แก้วกัลยา 
 

-ร้ายเช็ดอินดีไซน์กุดจับ 
-290 

" 

177 จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.
บ้านภูเขาเขินม.8 
(อุตสาหกรรมและการโยธา) 

172,000  เฉพาะเจาะจง -หจก.อนันก่อสร้าง109 
-นายธวัชชัย สุ่มมาตย์ 

-หจก.อนันก่อสร้าง109 
-172,000 

 

178 จัดจ้างก่อสร้างท าถนน 
คสล.สายข้างวัดใหม่โพน
ทอง บ้านดงบัง ม.3 
(อุตสาหกรรมและการโยธา) 

175,000 เฉพาะเจาะจง -หจก.อนันก่อสร้าง109 
-นายธวัชชัย สุ่มมาตย์ 

-หจก.อนันก่อสร้าง109 
-175,000 

" 

 
 
 
 
 
 

-39- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



179 จัดจ้างท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการประขาชนของ 
อบต.กุดจับ 
(บริหารงานทั่วไป) 

10,000  เฉพาะเจาะจง -นางสาวธีรารัตน์ 
อ านาจเจริญ 

-นางสาวธีรารัตน์ 
อ านาจเจริญ 
-10,000 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

180 จัดจ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีต คสล.หลังโรงเรียน
บ้านดงหวาย ม.5 
(อุตสาหกรรมและการโยธา) 

172,000 เฉพาะเจาะจง -หจก.อนันต์ก่อสร้าง109 
-นายธวัชชัย สุ่มมาตย์ 

-หจก.อนันต์ก่อสร้าง109 
-172,000 
 

" 

181 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นประจ าเดือน
กันยายน 2564 
(บริหารงานทั่วไป) 

12,960  เฉพาะเจาะจง -ร้านลักขณาพาณิชญ์ 
-นางทองพาด นาทะยัพ 

-ร้านลักขณาพาณิชญ์ 
-12,960 

 

182 จัดซื้อวัสดุส านักงานจ านวน 
8 รายการ 
(เงินรับฝาก)อุดหนุน 

18,560 เฉพาะเจาะจง -ร้านโรสก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-นางสาวนันทภัทร          
ใจธรรม 

-ร้านโรสก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-18,560 

" 

 
 
 
 
 

-40- 
ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินตามงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 



183 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จ านวน 6 รายการ 
(เงินรับฝาก)อุดหนุน 

34,480  เฉพาะเจาะจง -ร้านโรสก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-นางสาวนันทภัทร          
ใจธรรม 

-ร้านโรสก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
-34,480 

คุณสมบัติตาม
ประกาศและเป็นผู้
เสนอราคาต่ าสุดเป็น
ประโยชน์ต่อราชการ 

184 จัดซื้อน้ าดื่มประจ าเดือน
กรกฎาคม 2564-กันยายน 
2564 
(บริหารงานทั่วไป) 

740 เฉพาะเจาะจง -ร้านน้ าดื่มศรีสุวรรณ -ร้านน้ าดื่มศรีสุวรรณ 
-740 

" 

185 จัดซื้ออาหารเสริมนมกล่อง
ประจ าเดือนกันยายน 2564 
(แผนงานการศึกษา) 

61,418.28  เฉพาะเจาะจง -บริษัทอุดรแดรี่ฟูดจ ากัด 
-นายพิทูร แก้วค า 

-บริษัทอุดรแดรี่ฟูดจ ากัด 
-61,418.28 

 

186 จัดซื้อหมึกTONER 
BNOTHER จ านวน 4 กล่อง  
(บริหารงานทั่วไป) 

7,600 เฉพาะเจาะจง -ร้านBDคอมพิวเตอร์ 
นายปรัชพันธ์ พิมพ์พาพร
กุล 

-ร้านBDคอมพิวเตอร์ 
-7,600 

" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


