
ล ำดบั

ที่
ว/ด/ป รำยกำร ผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง วงเงินจัดซื้อจัดจ้ำง วธีิกำรจัดหำ

1 25 ต.ค.60 จา้งเหมาก าจดัส่ิงปฏิกูลห้องน ้าสาธารณะตลาดสดเทศบาลต าบลโนนสวา่ง นายภยัวรรณ์  บุตรโพธ์ิ 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
2 25 ต.ค.60 จดัอาหารส าหรับประชาชนท่ีเดินทางมาร่วมงานพิธีถวายดอกไมจ้นัทน์งานพระ

ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

น.ส.มยลีุย ์บุตรพรม 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

3 1 พ.ย.60 จา้งท าป้ายโครงการประเพณีลอยกระทง ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
4 2 พ.ย.60 จา้งเหมาเตรียมสถานท่ีพร้อมร้ือถอนสถานท่ี นายเอกรินทร์ ยิ่งยงค์ 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
5 17 พ.ย.60 จา้งซ่อมแซมรถยนตก์ระบะบรรทุก(กระเชา้ไฟฟ้า) ทะเบียน 80-3792 ร้าน อู่ ส.การช่าง 4,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
6 20 พ.ย.60 จา้งซ่อมแซมรถยนตพ์ยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน บค 3019 บจก.โตโยตา้บึงกาฬ 2,978.35 วิธีเฉพาะเจาะจง
7 12 ธ.ค.60 จา้งเหมาก าจดัส่ิงปฏิกูลห้องน ้าสาธารณะตลาดสดเทศบาลต าบลโนนสวา่ง นายภยัวรรณ์  บุตรโพธ์ิ 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
8 13 ธ.ค.60 จา้งซ่อมแซมรถยนตบ์รรทุกน ้า ทะเบียน บค 742 บึงกาฬ ร้าน อู่ ส.การช่าง 12,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
9 14 ธ.ค.60 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนตร์าชการ ทะเบียน 80 - 2795 บึงกาฬ ร้าน อู่ ส.การช่าง 7,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

10 18 ธ.ค.60 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์การยื่นแบบช าระภาษี ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
11 19 ธ.ค.60 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์ตลาดประชารัฐ ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
12 19 ธ.ค.60 จา้งซ่อมรถยนตร์าชการ ทะเบียน 80 - 2795 บึงกาฬ ร้าน อู่ ส.การช่าง 1,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
13 27 ธ.ค.60 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบา้นชยับาดาล-สาย3006) หจก.สถิตยช์ยัเซอร์วิส 2002 4,073,000.00  วิธี E-Auction 

14 28 ธ.ค.60 จา้งเหมาท าป้ายโครงการรณรงคปี์ใหม่ ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
15 28 ธ.ค.60 จา้งเหมาเช่าไฟฟ้า นายธรรพณ์ธร พรหมกลาง 600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
16 29 ธ.ค.60 ก่อสร้างลานกีฬา หจก.ศิริรุ่งเรืองโลหะกิจ 1,740,000.00  วิธี E-Auction 

17 14 พ.ย.60 ซ้ือสารส้ม 3,000 กก บจก.ก๊อปป้ีไลน์โอเอซพัพลาย 42,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561



18 16 พ.ย.60 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า ร้านโชคบุญมีการไฟฟ้า 29,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
19 16 พ.ย.60 ซ้ือวสัดุยางมะตอนผสมเสร็จ บจก.ก๊อปป้ีไลน์โอเอซพัพลาย 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
20 17 พ.ย.60 ซ้ือวสัดุประปา บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ 39,879.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
21 23 พ.ย.60 ซ้ือปุ๋ ยคอก นายประสาท ภูศิริ 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
22 19 ธ.ค.60 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า ร้านโชคบุญมีการไฟฟ้า 10,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
23 25 ธ.ค.60 ซ้ือวสัดุการแพทย์ ร้านออ้สถิตย์ 23,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
24 26 ธ.ค.60 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ร้านไทยพาณิชย์ 24,919.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
25 5 ม.ค.61 ก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัสตค์อนกรีต บจก.เอซีเอ็มดีเวลอปเมนท์ 6,820,000.00 วิธี E-Auction 
26 9 ม.ค.61 จา้งเหมาก าจดัส่ิงปฏิกูลห้องน ้าสาธารณะตลาดสดเทศบาลต าบลโนนสวา่ง นายภยัวรรณ์  บุตรโพธ์ิ 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
27 9 ม.ค.61 จา้งเหมาซ่อมรถยนตร์าชการ ทะเบียน กก 6021 บึงกาฬ ร้าน อู่ ส.การช่าง 10,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
28 10 ม.ค.61 จา้งเหมาท าป้ายโครงการจดังานวนัเด็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 2,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
29 10 ม.ค.61 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองเสียงโครงการจดังานวนัเด็ก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นายสมรจน์ เสนาค า 6,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
30 10 ม.ค.61 ซ้ือวสัดุด าเนินการโครงการวนัเด็ก ร้านขนัทองการคา้ 16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

31 10 ม.ค.61
จา้งเหมาจดัท าอาหาร,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมโครงการจดังานวนัเด็ก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

นางสมส่า การินทร์ 32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

32 15 ม.ค.61 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ 22,865.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
33 15 ม.ค.61 ซ้ือวสัดุประปา บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ 9,935.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
34 19 ม.ค.61 จา้งซ่อมรถยนตร์าชการ ทะเบียน กก 2821 บึงกาฬ บจก.โตโยตา้บึงกาฬ 2,510.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
35 20 ม.ค.61 จา้งท าป้ายโครงการเคาะประตูบา้นเสียภาษี ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
36 23 ม.ค.61 จา้งจดัท าอาหารกลางวนั ,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมโครงการจดัท าแผนพฒันาถอ้งถ่ิน นางบุญหลาย เรืองมนตรี 22,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
37 23 ม.ค.61 จา้งท าป้ายโครงการฝึกอบรมการท าผลิตภณัฑจ์ากสมนุไพร ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
38 23 ม.ค.61 จา้งท าอาหารโครงการฝึกอบรมการท าผลิตภณัฑจ์ากสมนุไพร นายเทิดศกัด์ิ คลงัแสง 4,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง



39 24 ม.ค.61 จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นางกญัญา แสงวงค์ 47,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
40 24 ม.ค.61 จา้งท าป้ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 1,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
41 25 ม.ค.61 ซ้ือวสัดุประปา ร้านไทยพาณิชย์ 630.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
42 25 ม.ค.61 จา้งท าป้ายโครงการรณรงคต่์อตา้นการทุจริต ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
43 26 ม.ค.61 จา้งเหมาถ่างป่าเพ่ือวตัพ้ืนท่ีและเขตสาธารณะหนองปลาโด น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีจอมพล 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
44 29 ม.ค.61 จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสวา่งน.ส.รัศมี เทศประสิทธ์ิ 2,415.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
45 1 ก.พ.61 ซ้ือกลอ้งวงจรปิด ร้านกิตอิเล็กทริคแอร์&ซาวด์ 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
46 5 ก.พ.61 จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสวา่งนายเทิดศกัด์ิ คลงัแสง 2,415.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
47 12 ก.พ.61 ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 1 บา้นโนนสวา่ง น.ส.คมข า แสงรัตน์ 451,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
48 13 ก.พ.61 ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.พร้อมขดุวางท่อระบายน ้า หมูท่ี่ 1 บา้นโนนสวา่ง หจก.สาม ด.บึงกาฬ 188,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
49 14 ก.พ.61 จา้งเหมาซ่อมรถยนตร์าชการ ทะเบียน บค 752 บึงกาฬ ร้าน อู่ ส.การช่าง 45,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
50 15 ก.พ.61 ปรับเกรดถนนลูกรังสู่พ้ืนท่ีการเกษตร นางเสวียน เคนซา้ย 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
51 15 ก.พ.61 ก่อสร้างขยายไหล่ทางและขดุวางท่อระบายน ้า คสล.และบ่อพกัน ้า หมูท่ี่ 7 บา้นบูรพา หจก.โนนสวา่งการโยธา 74,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
52 19 ก.พ.61 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมูท่ี่ 4 บา้นนาดี หจก.โนนสวา่งการโยธา 425,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
53 23 ก.พ.61 ซ้ือเคร่ืองสูบน ้าแบบจุ๋มใตน้ ้า ขนาด 1 แรงมา้ ร้านโชคบุญมีการไฟฟ้า 28,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
54 8 มี.ค.61 ซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน บจ.บึงกาฬเฟอร์นิเจอร์ 77 25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
55 8 มี.ค.61 ซ้ือวสัดุส านกังาน หจก.พิมลพานิชบึงกาฬ 44,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
56 9 มี.ค.61 ซ้ือวสัดุประปา บจก.ก๊อปป้ีไลน์โอเอซพัพลาย 83,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
57 12 มี.ค.61 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ร้าน 239 ไอที 4,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
58 13 มี.ค.61 จา้งเหมาซ่อมรถยนตร์าชการ ทะเบียน บค 3019 บึงกาฬ บจก.โตโยตา้บึงกาฬ 4,334.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
59 13 มี.ค.61 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสตค์อนกรีต สายบา้นโนนสวา่ง-3006 บริษทั มนตรีวฒันา จ ากดั 400,000.00 วิธีสอบราคา
60 14 มี.ค.61 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ 22,744.00 วิธีเฉพาะเจาะจง



61 14 มี.ค.61 ซ้ือวสัดุประปา บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ 7,693.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
62 15 มี.ค.61 ก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรดินลูกรัง หมูท่ี่ 1 บา้นโนนสวา่ง หจก.สุธิมนตบึ์งกาฬ 170,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
63 16 มี.ค.61 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมูท่ี่ 7 บา้นบูรพา น.ส.คมข า แสงรัตน์ 235,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
64 16 มี.ค.61 ซ้ือถงัขยะ บจ.บึงกาฬเฟอร์นิเจอร์ 77 7,110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
65 16 มี.ค.61 ซ้ือไข่ไก่ น.ส.กานดาวดี จนัทร์นาง 2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
66 16 มี.ค.61 ซ้ือพานพุ่ม ร้านเก๋ดอกไมส้ด 800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

67 20 มี.ค.61 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสตค์อนกรีต สายบา้นโนนสวา่ง-ตลาด
 หจก.เดชาคอนกรีตคอน

สตรัคชัน่
917,000.00 วิธีสอบราคา

68 20 มี.ค.61 ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 2 บา้นชยับาดาล หจก.สาม ด.บึงกาฬ 228,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
69 20 มี.ค.61 ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 8 บา้นหนองไฮ หจก.สาม ด.บึงกาฬ 198,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
70 21 มี.ค.61 จา้งเหมาป้ายโครงการขยะพิษแลกไข่ ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 225.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
71 21 มี.ค.61 จา้งเหมารถโดยสารไมป่ระจ าทาง นายศุกกฤต จิตตะนอม 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
72 23 มี.ค.61 จา้งเหมาท าป้ายโครงการอาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักโลก ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
73 27 มี.ค.61 จา้งเหมาซ่อมรถยนตร์าชการ ทะเบียน บค 3019 บึงกาฬ ร้าน อู่ ส.การช่าง 8,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
74 29 มี.ค.61 จา้งเหมาก าจดัส่ิงปฏิกูลห้องน ้าสาธารณะตลาดสดเทศบาลต าบลโนนสวา่ง นายภยัวรรณ์  บุตรโพธ์ิ 1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
75 29 มี.ค.61 จา้งเหมาจดัของสมนาคุณในโครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน หจก.พิมลพานิชลบึงกาฬ 3,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
76 29 มี.ค.61 จา้งท าป้ายโครงการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงาน ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
77 29 มี.ค.61 จา้งเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น นายธนวฒัน์ มะโรงอินทน์ 75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
78 29 มี.ค.61 ก่อสร้างห้องน ้าตลาดเทศบาลต าบลโนนสวา่ง หจก.โนนสวา่งการโยธา 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
79 29 มี.ค.61 ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 7 บา้นบูรพา น.ส.คมข า แสงรัตน์ 14,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
80 30 มี.ค.61 จา้งเหมาเปล่ียนยางรถยนต ์ทะเบียน บค 742 บึงกาฬ บจก.โตโยตา้บึงกาฬ 54,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
81 10 เม.ย.61 จา้งท าป้ายโครงการประเพณีวนัสงกรานต์ ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 1,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง



82 10 เม.ย.61 จา้งท าป้ายโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนวนัสงกรานต์ ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
83 10 เม.ย.61 ซ้ือน ้าอบน ้าหอมโครงการประเพณีวนัสงกรานต์ ร้านขนัทองการคา้ 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
84 25 เม.ย.61 ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 2 บา้นชยับาดาล หจก.สาม ด.บึงกาฬ 415,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
85 27 เม.ย.61 ซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้พร้อมอุปกรณ์ ร้านนิคมสตัวแพทย์ 48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
86 27 เม.ย.61 จา้งเหมาซ่อมรถยนตร์าชการ ทะเบียน กก 2821 บึงกาฬ บจก.โตโยตา้บึงกาฬ 2,978.35 วิธีเฉพาะเจาะจง
87 27 เม.ย.61 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั ,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมประชุมสภา นายเทิดศกัด์ิ คลงัแสง 2,415.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
88 2 พ.ค.61 ซ้ือวสัดุส านกังาน หจก.พิมลพาณิชบึงกาฬ 66,439.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
89 3 พ.ค.61 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการเฝ้าระวงัเชิงรุกฯ ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
90 8 พ.ค.61 จา้งเหมาซ่อมรถยนตร์าชการ ทะเบียน 80 - 2795 บึงกาฬ ร้านดริฟท ์ออโต้ 6,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
91 8 พ.ค.61 จา้งเหมาซ่อมรถยนตร์าชการ ทะเบียน บค 3019 บึงกาฬ ร้านดริฟท ์ออโต้ 2,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
92 8 พ.ค.61 จา้งเหมาซ่อมรถยนตร์าชการ ทะเบียน กก 6021 บึงกาฬ ร้านดริฟท ์ออโต้ 4,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
93 8 พ.ค.61 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั นางบุญหลาย เรืองมนตรี 8,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
94 10 พ.ค.61 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว หจก.พิมลพาณิชบึงกาฬ 29,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
95 11 พ.ค.61 ซ้ือดินลูกรัง ร้านไทยพาณิชย์ 99,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
96 16 พ.ค.61 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ ร้านแสงตะวนั77 3,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
97 18 พ.ค.61 จา้งเหมาซ่อมตูค้วบคุมประปาผิวดิน ม.1 และ ม.9 ร้านสิงห์การช่าง 12,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
98 21 พ.ค.61 ซ้ือตูค้วบคุมระบบประปา ม.1 และ ม.9 ร้านสิงห์การช่าง 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
99 22 พ.ค.61 จา้งปรับไถพ้ืนท่ีปลูกป่า นายเอกชยั อ่อนละมลุ 9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

100 23 พ.ค.61 ซ้ืออุปกรณ์เพ่ือซ่อมแซมบา้นเรือนประชาชน ร้านอุดมสุข 30,628.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
101 23 พ.ค.61 จา้งเหมาขดุฝังกลบบ่ขยะ หจก.สถิตยช์ยัเซอร์วิส 2002 288,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
102 23 พ.ค.61 ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 11 บา้นโนนดู่ หจก.โนนสวา่งการโยธา 90,500.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
103 25 พ.ค.61 จา้งท าป้ายโครงการพฒันาส่ิงแวดลอ้มกิจกรรมวนัรักตน้ไม้ ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง



104 25 พ.ค.61 ซ้ือปุ๋ ยคอก,มลูสตัร์ นางบุญมา ภูศิริ 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
105 25 พ.ค.61 จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม นางบุญหลาย เรืองมนตรี 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
106 6 มิ.ย.61 จา้งเหมาท าป้ายห้ามจบัปลาในฤดูวางไข่ ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
107 6 มิ.ย.61 จา้งท าป้ายโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 6,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
108 6 มิ.ย.61 จา้งเหมาเช่าเวทีพร้อมเคร่ืองเสียงในโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ นายบุญช่วย ชินค า 6,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
109 13 มิ.ย.61 จา้งเหมาซ่อมรถยนตร์าชการรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 2795 บึงกาฬ ร้านดริฟท ์ออโต้ 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
110 14 มิ.ย.61 จา้งเหมาซ่อมรถยนตร์าชการ ทะเบียน 80 -3792 บึงกาฬ ร้านดริฟท ์ออโต้ 17,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
111 14 มิ.ย.61 ซ้ือแผงกั้นจราจร ร้านบีเจการคา้ 30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
112 15 มิ.ย.61 จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั นายเทิดศกัด์ิ คลงัแสง 4,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
113 18 มิ.ย.61 ซ้ือหมอ้แปลงไฟฟ้า หจก.ซี.จี.เซอร์วิส 2015 98,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
114 18 มิ.ย.61 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า ร้านแสงตะวนั77 45,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
115 21 มิ.ย.61 จา้งท าป้ายโครงการส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
116 21 มิ.ย.61 จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม นายเทิดศกัด์ิ คลงัแสง 11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
117 26 มิ.ย.61 จา้งเหมาซ่อมรถยนตส่์วนราชการ ทะเบียน กก 2821 บึงกาฬ ร้าน อู่ ส.การช่าง 15,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
118 26 มิ.ย61 จา้งเหมาซ่อมป้ายหนา้เทศบาลโนนสวา่ง ร้าน นนทแ์กรนิต 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
119 27 มิ.ย.61 ซ้ือวสัดุแต่งกาย ร้านบีเจการคา้ 19,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
120 17 ก.ค.61 จา้งเหมาอาหารกลางวนั,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม น.ส.สุกญัญา แสงวงษ์ 11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
121 18 ก.ค.61 จา้งท าป้าย ร.10 ร้านบึงกาฬป้ายสวย 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
122 18 ก.ค.61 ซ้ือน ้าด่ืม/น ้าแขง็โครงการไขเ้ลือดออก นายธเนตร เศรษฐวิบูลย์ 1,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
123 18 ก.ค.61 ซ้ือวสัดุธงชาติ ร้านชลธิชาการคา้ 3,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
124 18 ก.ค.61 จา้งท าป้ายโครงการควบคุมป้องกนัโลกไขเ้ลือดออก ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 3,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
125 19 ก.ค.61 จา้งเหมารถพร้อมเคร่ืองเสียง นายประสงค ์พรหมบิน 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง



126 19 ก.ค.61 จา้งเหมาซ่อมรถยนตส่์วนราชการ ทะเบียน บค 3019 บึงกาฬ ร้าน อู่ ส.การช่าง 11,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
127 20 ก.ค.61 ซ้ือน ้าด่ืม/น ้าแขง็โครงการควบคุมป้องกนัโรคเอดส์ ร้านแน็คกะเน็ค 1,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
128 20 ก.ค.61 จา้งท าป้ายโครงการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์โรคเอดส์ ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 2,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
129 20 ก.ค.61 จา้งเหมารถยนตพ์ร้อมเคร่ืองเสียงในโครงการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์โรคเอดส์ นายประสงค ์พรหมบิน 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
130 24 ก.ค.61 จา้งท าป้ายโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
131 3 ส.ค.61 ซ้ือน ้ายาพน้หมอกควนั หจก.พิมลพาณิชบึงกาฬ 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
132 3 ส.ค.61 ซ้ือน ้ามนัโครงการพน้หมอกควนั บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ 7,968.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
133 7 ส.ค.61 ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 9 บา้นพรนิยม หจก.โนนสวา่งการโยธา 371,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
134 8 ส.ค.61 ซ้ือวสัดุโครงการวนัแม่ ร้าน 239 ไอที 19,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
135 8 ส.ค.61 จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม นางกญัญา แสงวงค์ 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
136 8 ส.ค.61 จา้งท าป้ายโครงการวนัแม่ ร้านเรนโบวบึ์งกาฬ 4,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
137 9 ส.ค.61 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั ,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมโครงการผูสู้งอายุ นางกญัญา แสงวงค์ 11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
138 9 ส.ค.61 ซ้ือวสัดุประปา ร้านแสงตะวนั77 26,323.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
139 10 ส.ค.61 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั ,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมประชุมสภา นางกญัญา แสงวงค์ 2,415.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
140 17 ส.ค.61 ก่อสร้างต่อเติมห้องน ้าตลาดเทศบาลต าบลโนนสวา่ง หจก.โนนสวา่งการโยธา 58,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
141 21 ส.ค.61 จา้งขดุบ่อขยะ น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีจอมพล 16,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
142 23 ส.ค.61 จา้งซ่อมรถยนตส่์วนราชการ ทะเบียน กก 2821 บึงกาฬ บจก.โตโยตา้บึงกาฬ 3,498.90 วิธีเฉพาะเจาะจง

143 24 ส.ค.61
จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมประชุมสภาเทศบาลต าบล
โนนสวา่ง

นายเทิดศกัด์ิ คลงัแสง 4,830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

144 24 ส.ค.61 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมูท่ี่ 10 บา้นโนนงาม บจก.จงเจริญจิตร 338,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
145 24 ส.ค.61 ซ้ือวสัดุหมึกคอมพิวเตอร์ ร้านหอค าวสัดุ 4,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
146 24 ส.ค.61 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า บจก.ก๊อปป้ีไลน์โอเอซพัพลาย 33,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง



147 28 ส.ค.61 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. หมูท่ี่ 9 บา้นพรนิยม บจก.จงเจริญจิตร 144,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
148 28 ส.ค.61 จา้งเหมาซ่อมรถยนตส่์วนราชการ ทะเบียน บค 3019 บึงกาฬ บจก.โตโยตา้บึงกาฬ 5,053.61 วิธีเฉพาะเจาะจง
149 31 ส.ค.61 จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมประกวดจดัการขยะมลูฝอย นางรัญจวน ชินค า 10,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
150 6 ก.ย.61 จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม สปสช นายเทิดศกัด์ิ คลงัแสง 2,173.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
151 6 ก.ย.61 จา้งซ่อมรถยนตส่์วนราชการ ทะเบียน กก 6021 บึงกาฬ ร้าน อู่ ส.การช่าง 1,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
152 6 ก.ย.61 ซ้ือวสัดุก่อสร้างประเภทดินลูกรัง ร้านตากะยาย 50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
153 6 ก.ย.61 ซ้ือวสัดุประปา สารส้ม คลอลีน หจก.พิมลพาณิชบึงกาฬ 99,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
154 6 ก.ย.61 ซ้ือวสัดุถุงยงัชีพ บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ 36,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
155 12 ก.ย.61 ซ้ือวสัดุส านกังาน สป หจก.พิมลพาณิชบึงกาฬ 42,365.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
156 13 ก.ย.61 ซ้ือวสัดุประปา บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ 2,562.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
157 14 ก.ย.61 ซ้ือวสัดุส านกังานและวสัดุคอมพิวเตอร์ หจก.พิมลพาณิชบึงกาฬ 24,061.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
158 14 ก.ย.61 ก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ี่ 11 บา้นโนนดู่ หจก.โนนสวา่งการโยธา 184,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง
159 14 ก.ย.61 ปูกระเบ้ืองศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑว์ดัศรีสุมงัคลาราม นายอิด สุโพธ์ินารี 54,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง
160 17 ก.ย.61 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์และวสัดุส านกังาน หจก.พิมลพาณิชบึงกาฬ 28,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
161 18 ก.ย.61 จา้งเหมาอาหารกลางวนั,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมโครงการผูสู้งอายุ นางกญัญา แสงวงค์ 11,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
162 18 ก.ย.61 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั หจก.พิมลพาณิชบึงกาฬ 37,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
163 19 ก.ย.61 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ สป หจก.พิมลพาณิชบึงกาฬ 28,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
164 19 ก.ย.61 จา้งท าป้ายประชาสมัพนัธ์รณรงครั์กษาความสะอาดถนนในหมูบ่า้น ร้านบึงกาฬป้ายสวย 7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
165 19 ก.ย.61 ซ้ือวสัดุยางมะตอนผสมเสร็จ บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ 29,946.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
166 20 ก.ย.61 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง หินคลุก บจ.ท่าเสาขนส่ง 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

167 26 ก.ย.61
จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมประชุมสภาเทศบาลต าบล
โนนสวา่ง

นายเทิดศกัด์ิ คลงัแสง 2,415.00 วิธีเฉพาะเจาะจง


