สรุปทะเบียนคุมสัญญาซื้อ ป-งบประมาณ 2564
เทศบาลนครอุบลราชธานี
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด1ตัน
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน2คัน(กองสาธารณะสุข)
2 ซื้อครุภัณฑ-การศึกษา ค:าโต<ะและเก=าอี้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
3 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด1ตัน
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน1คัน
4 ซื้อครุภัณฑ-สํานักงาน เครื่องถ:ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา)(ฝDายทะเบียนราษฎรและบัตร)
5 ซื้อครุภัณฑ-ยานพาหนะและขนส:ง(รถจักรยาน
ยนต-ขนาดไม:ต่ํากว:า110ซีซี)
6 ซื้อครุภัณฑ-ยานพาหนะและขนส:ง(รถจักรยาน
ยนต-ขนาดไม:ต่ํากว:า110ซีซี แบบเกียร-ธรรมดา
7 ซื้อครุภัณฑ-ยานพาหนะและขนส:ง(รถจักรยาน
ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร-ธรรมดา)จํานวน2คัน
8 ซื้อครุภัณฑ-ยานพาหนะและขนส:งรถจักรยาน
ยนต-ขนาด110ซีซีเกียร-ธรรมดา 1 คัน(กจน)
9 ซื้อครุภัณฑ-สํานักงาน(โต<ะพับสแตนเลสแบบ
เอนกประสงค-)งานสัตวแพทย- กองสาธาฯ 5ตัว
10 ซื้อครุภัณฑ-ไฟฟJาและวิทยุ ค:าชุดเครื่องเสียงตาม
สายพร=อมติดตั้ง(รร.เทศบาล3สามัคคีวิทยาคาร)
11 ซื้อครุภัณฑ-สํานักงาน ชุดรับแขกไม=แกะ
สลัก จํานวน1 ชุด

งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ใชจริง สวนตาง คิดเป!น/รอยละ
หนวยงาน
1,708,000
1,706,000
2,000
0.11
กองสาธารณสุขฯ
97,500

37,500

-

-

854,000

853,000

1,000

0.11

90,000

87,000

3,000

3.33

44,800

41,900

2,900

6.47

44,400.00

42,900.00

1,500

3.78

89,600

88,800

800

0.89

445,000

42,900

1,600

3.59

39,250

39,250

-

-

104,000

104,000

-

-

350,000

350,000

-

-

รร.เทศบาล 2
หนองบัว
กองสาธารณสุขฯ
ฝDายทะเบียน
ราษฎร
ศพด.เด็กเล็ก
วัดใต=
รร.เทศบาล5
ก=านเหลือง

กองการเจ=า
หน=าที่
กองสาธารณสุขฯ
รร.เทศบาล 3
สามัคคี
สํานักช:าง

ผูไดงาน
บ.มิตซูไทยยนตจํากัด
หจก.อุบลวิทยา
คาร
บ.มิตซูไทยยนตจํากัด
หจก.อุบล
ไอเฟค
หจก.ไทยยนตจํากัด
หจก.ไทยยนตจํากัด
หจก.ไทยยนตจํากัด
หจก.ไทยยนตจํากัด
สุทธิพงษพาณิช
เต=านํา
ตั้งซุ:นเสงฯ

สัญญาเลขที่/ลงวันที่
ทน.อบ.146/2564
ลว.28/04/2564
820/2564
ลว.23/07/2564
ทน.อบ.148/2564
ลว.28/04/2564
ทน.อบ.14/2564
ลว.15/01/2564
ทน.อบ.36/2564
ลว.03/02/2564
ทน.อบ.60/2564
ลว.18/02/2564
ทน.อบ.123/2564
ลว.08/04/2564
ทน.อบ.125/2564
ลว.08/04/2564
373/2564
ลว.23/02/2564
ทน.อบ.166/2564
ลว.30/07/2564
ทน.อบ.169/2564
ลว.11/08/2564

สรุปทะเบียนคุมสัญญาซื้อ ป-งบประมาณ 2564
เทศบาลนครอุบลราชธานี
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
12 ซื้อครุภัณฑ-ยานพาหนะและขนส:ง(รถจักรยาน
ยนต-)จํานวน1คัน(สํานักคลัง ฝDายแผนที่ฯ)
13 ซื้อครุภัณฑ-ยานพาหนะและขนส:ง ค:ารถจักรยาน
ยนต-ขนาด110ซีซีแบเกียร-(รร.เทศบาล3สามัคคี)
14 ซื้อครุภัณฑ-ยานพาหนะและขนส:งรถจักรยานยนตขนาด 110 ซีซี แบบเกียร-ธรรมดา
15 ซื้อครุภัณฑ-ยานพาหนะและขนส:ง(รถจักรยาน
ยนต-ขนาด110ซีซี แบบเกียร-ธรรมดา 1 คัน
16 ซื้อครุภัณฑ-การศึกษา ค:าโต<ะและเก=าอี้นักเรียน
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
17 ซื้อครุภัณฑ-สํานักงาน(เครื่องถ:ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา)รร.เทศบาล4อนุบาล
18 ซื้อครุภัณฑ-งานบ=านงานครัว ค:าเครื่องตัดหญ=า
แบบข=ออ:อน รร.เทศบาล3สามัคคี
19 ซื้อครุภัณฑ-งานบ=านงานครัว ค:าเครื่องตัดหญ=า
แบบล=อจักรยาน 2 เครื่อง(รร.เทศบาล3สามัคคี)
20 ซื้อครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- เครื่องคอมพิวเตอร-โน<ต
บุ<กสําหรับสํานักงาน(รร.เทศบาล2หนองบัว)
21 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร-สําหรับประมวลผลแบบที่2
(จอแสดงภาพขนาดไม:น=อยกว:า19นิ้ว) 2 เครื่อง
22 ซื้อครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- (เครื่องคอมพิวเตอร-)
สําหรับประมวลผลแบบที่2 จํานวน2เครื่อง

งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ใชจริง สวนตาง คิดเป!น/รอยละ
44,800
39,000
5,800
12.94
42,900

42,900

-

-

44,800

42,900

1,900

4.29

หนวยงาน
สํานักคลัง
ฝDายแผนที่
รร.เทศบาล 3
สามัคคี
สํานักศึกษา

44,800

44,400

400

0.89

สํานักช:าง

97,500

97,500

-

-

90,000.00

87,000.00

3,000

3.3

รร.เทศบาล 2
หนองบัว
รร.เทศบาล 4

10,800

10,800

-

-

24,000

24,000

-

-

16,000

16,000

-

-

60,000

60,000

-

-

รร.เทศบาล 3
สามัคคี
รร.เทศบาล 3
สามัคคี
รร.เทศบาล 2
หนองบัว
สํานักช:าง

60,000

60,000

-

-

สํานักช:าง

ผูไดงาน
บ.เกียรติสุรนนทอุบลราชธานี
หจก.ไทยยนตจํากัด
หจก.ไทยยนตจํากัด
หจก.ไทยยนตจํากัด
หจก.อุบลวิทยา
คาร
หจก.อุบล
ไอเฟค
หจก.อุบลสหไทย
หจก.อุบลสหไทย
หจก.อุบล
คอมเวิลดบ.อุบลไอที
บ.อุบลไอที

สัญญาเลขที่/ลงวันที่
ทน.อบ.143/2564
ลว.24/04/2564
ทน.อบ.90/2564
ลว.06/03/2564
ทน.อบ.122/2564
ลว.03/04/2564
ทน.อบ.124/2564
ลว.08/04/2564
ทน.อบ.819/2564
ลว.23/07/2564
ทน.อบ.20/2564
ลว.20/01/2564
ทน.อบ.432/2564
ลว.08/03/2564
ทน.อบ.394/2564
ลว.02/03/2564
ทน.อบ.163/2564
ลว.16/07/2564
ทน.อบ.101/2564
ลว.12/03/2564
ทน.อบ.72/2564
ลว.25/02/2564

สรุปทะเบียนคุมสัญญาซื้อ ป-งบประมาณ 2564
เทศบาลนครอุบลราชธานี
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
23 ซื้อครุภัณฑ-คอมพิวเตอร-(เครื่องคอมพิวเตอร-all in)
oneสําหรับสํานักงาน)จํานวน3เครื่อง(สํานักคลัง)
24 ซื้อครุภัณฑ-คอมพิวเตอร-(งานสาขาภิบาลกองสาธา
รณสุขฯ)เครื่องall in oneสําหรับสํานักงาน1เครื่อง
25 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร-สําหรับประมวลผลแบบที่2
(จอแสดงภาพขนาดไม:น=อยกว:า19นิ้ว)/สน.ช:าง
26 ซื้อครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- (เครื่องคอมพิวเตอร-all in)
oneสําหรับสํานักงาน)จํานวน2เครื่อง
27 ซื้อครุภัณฑ-คอมพิวเตอร-เครื่องคอมพิวเตอร-(งาน
ศูนย-บริการสาธารณะสุข)จํานวน1เครื่อง
28 ซื้อครุภัณฑ-คอมพิวเตอร-(เครื่องคอมพิวเตอร-โน<ตบุ<ค
สําหรับประมวลผล)จํานวน1เครื่อง
29 ซื้อครุภัณฑ-คอมพิวเตอร-(เครื่องคอมพิวเตอร-all in
one)จํานวน1เครื่อง(สํานักคลัง)
30 ซื้อครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- จํานวน3รายการ(เครื่อง
คอมพิวเตอร-all in one,เครื่องสํารองไฟ,เลเซอร-)
31 ซื้อครุภัณฑ-คอมพิวเตอร-(เครื่องคอมพิวเตอร-all in
oneสําหรับสํานักงาน)จํานวน10เครื่อง
32 ซื้อครุภัณฑ-สํานักงานเครื่องถ:ายเอกสารระบบดิจิตอล
(ขาว-ดํา)ความเร็ว50แผ:นต:อนาที(งานการจนท.)
33 ซื้อครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- เครื่องคอมพิวเตอร-all in
one สําหรับสํานักงาน (สํานักการศึกษา)

งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ใชจริง สวนตาง คิดเป!น/รอยละ
51,000
51,000
-

หนวยงาน
สํานักคลัง

ผูไดงาน
บ.อุบลไอที

17,000

17,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ

ที.ที.คอม

90,000

90,000

-

-

สํานักช:าง

บ.อุบลไอที

34,000

34,000

-

-

รร.เทศบาล 4

ที.ที.คอม

22,000

22,000

-

-

สาธารณสุข

ที.ที.คอม

22,000.00

22,000.00

-

-

ที.ที.คอม

17,000

17,000

-

-

รร.เทศบาล
บูรพา
สํานักคลัง

29,500

29,500

170,000

170,000

-

-

220,000

199,000

-

-

68,000

68,000

-

-

สํานักคลัง
ฝDายพัสดุ
รร.เทศบาล 2
หนองบัว
งานการ
เจ=าหน=าที่
สํานักศึกษา

บ.อุบลไอที
บ.อุบลไอที
ที.ที.คอม
หจก.อุบล
ไอเฟค
ที.ที.คอม

สัญญาเลขที่/ลงวันที่
ทน.อบ.78/2564
ลว.02/03/2564
ทน.อบ.88/2564
ลว.05/03/2564
ทน.อบ100/2564
ลว.12/03/2564
ทน.อบ.93/2564
ลว.06/03/2564
ทน.อบ.114/2564
ลว.19/03/2564
ทน.อบ.114/2564
ลว.19/03/2564
ทน.อบ.119/2564
ลว.327/03/2564
ทน.อบ.117/2564
ลว.26/03/2564
ทน.อบ.150/2564
ลว.08/05/2564
ทน.อบ.15/2564
ลว.15/01/2564
ทน.อบ.53/2564
ลว.16/02/2564

สรุปทะเบียนคุมสัญญาซื้อ ป-งบประมาณ 2564
เทศบาลนครอุบลราชธานี
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
34 ซื้อครุภัณฑ-คอมพิวเตอร- เครื่องคอมพิวเตอร-all in
one จํานวน1รายการ(กองสวัสดิการ)
35 ซื้อครุภัณฑ-งานบ=านงานครัว ค:าเครื่องตัดหญ=า
แบบล=อจักรยาน 2 เครื่อง(รร.เทศบาล3สามัคคี)
36 ซื้อครุภัณฑ-คอมพิวเตอร-(เครื่องคอมพิวเตอร-all in
one สําหรับสํานักงาน)จํานวน1เครื่อง/สํานักช:าง
37 ประกวดราคาซื้อติดตั้งปJายLEDประชาสัมพันธและระบบฉายภาพสําหรับห=องประชุมชั้น3
อาคารศูนย-จําหน:ายสินค=าOTOPจํานวน1ชุด

งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ใชจริง สวนตาง คิดเป!น/รอยละ
68,000
68,000
-

หนวยงาน
กองสวัสดิการ

ผูไดงาน
ที.ที.คอม
หจก.อุบลสหไทย

อุบลรุ:งเรือง
อุปกรณ-

24,000

24,000

-

-

170,000

17,000

-

-

รร.เทศบาล 3
สามัคคี
สํานักช:าง

2,860,600

2,850,000

-

-

สํานักปลัด

บ.อุบลไอที

สัญญาเลขที่/ลงวันที่
ทน.อบ.57/2564
ลว.18/02/2564
ทน.อบ.394/2564
ลว.02/03/2564
ทน.อบ.64/2564
ลว.19/02/2564
ทน.อบ.153/64
ลว.20/07/2564

สรุปทะเบียนคุมสัญญาจาง ป+งบประมาณ 2564
เทศบาลนครอุบลราชธานี
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 จางปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา
ซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์14(ขางบานเลขที่ 38)
2 จางกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ํา
ซอยแยกซอยชยางกูร 19 (ขางบานเลขที่5/2)
3 จางปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา
ซอยชยางกูร 38
4 จางปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา
ซอยแยกถนนสรรพสิทธิ์(ขางบานเลขที่ 568)
5 จางกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ํา
ซอยแยกซอยชยางกูร34(ขางบานเลขที่ 66)
6 จางกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ํา
ซอยแยกซอยชยางกูร 40 (ขางบานเลขที่ 43)
7 จางปรับปรุงถนน คสล.และระบบระบายน้ํา
ซอยแยกถนนธรรมวิถี (ขางบานเลขที่ 47)
8 จางกอสรางถนน คสล.และระบบระบายน้ํา
ซอยแยกซอยสรรพสิทธิ์2 (ขางบานเลขที่ 28)

งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ใชจริง
326,000
325,000
320,000

320,000

463,000

463,000

222,000

222,000

288,000

288,000

353,000.00

348,197.82

สวนตาง
1,000

คิดเป!น/รอยละ หนวยงาน ผูไดงาน
0.3
สํานักชาง หจก.สพล
กอสราง
สํานักชาง หจก.สพล
กอสราง
สํานักชาง หจก.สพล
กอสราง
สํานักชาง หจก.สพล
กอสราง
สํานักชาง หจก.สพล
กอสราง
4,082.18
1.15
สํานักชาง หจก.สพล
กอสราง

481,000

478,000

-

-

231,000

231,000

-

-

สํานักชาง หจก.สพล
กอสราง
สํานักชาง หจก.สพล
กอสราง

สัญญาเลขที่/ลงวันที่
ทน.อบ.49/64
ลว.26/05/64
ทน.อบ.121/2564
ลว.24/04/64
ทน.อบ.120/2564
ลว.24/04/64
ทน.อบ.123/2564
ลว.24/04/2564
ทน.อบ.122/2564
ลว.24/04/2564
ทน.อบ.119/2654
ลว.24/04/2564

ทน.อบ.118/2564
ลว.24/04/2654
ทน.อบ.124/2564
ลว.24/04/66

สรุปทะเบียนคุมสัญญาจาง ป+งบประมาณ 2564 (จายเงินสะสม ประจําป+ 2564)
เทศบาลนครอุบลราชธานี
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1 จางกอสรางระบบระบายน้ําซอย
ชยางกูร2(ชวงบานเลขที่ 564 ถึง
หมูบานบัวทอง)
2 จางกอสรางปรับปรุงถนน คสล. และ
ระบบระบายน้ําถนนชยางกูร(ศูนย6วิทยา
ศาสตร6เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี สถาบัน
กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - หวยมวง)

งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ใชจริง
1,870,000
1,558,000

29,500,000

23,380,000

สวนตาง
312,000

6,120,000

คิดเป!น/รอยละ หนวยงาน
16.68
สํานักชาง

20.74

ผูไดงาน
หจก.ทองหยก
กอสราง

สํานักชาง หจก.เชิดชัย และ
หจก.สุรินทร6อมรวัฒน6

สัญญาเลขที่/ลงวันที่
ทน.อบ.72/2564
ลว.09/03/2564
ทน.อบ.128/64
ลว.25/3/65

สรุปทะเบียนคุมสัญญาซื้อ ป-งบประมาณ 2564 (โอนมาตั้งจายเป!นรายการใหม)
เทศบาลนครอุบลราชธานี
ลําดับที่
1

2

3

4

ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจางกอสรางตอเติมใตถุนอาคาร
เรียนเพื่อจัดทําหองสมุด โรงเรียนเทศบาล 3
สามัคคีวิทยาคาร
ประกวดราคาจางกอสรางอาคารโดมหนา
อาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคี
วิทยาคาร
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ8สําหรับหองเรียน
อัจฉริยะ (Smart Classroom) จํานวน
14 หอง
ประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงปฏิมากรรม
ตนเทียน ภายในสวนสาธารณะทุงศรีเมือง

งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่ใชจริง

สวนตาง

คิดเป!น/รอยละ หนวยงาน

ผูไดงาน

สัญญาเลขที่/ลงวันที่

1,500,000

1,180,000

320,000

21.33

สํานักศึกษา หจก.สหกิจคอน
สตรัคชั่น

ทน.อบ.126/2564
ลว.24/04/2564

1,100,000

860,000

240,000

21.81

สํานักศึกษา หจก.สหกิจคอน
สตรัคชั่น

ทน.อบ.125/2564
ลว.24/04/2564

5,327,000

4,480,000

847,000

15.9

สํานักศึกษา บ.สมาร8สทัดดี้ส8
จํากัด

ทน.อบ.149/2564
ลว.29/04/2564

16,575,000

1,644,000

13,500

0.8

สํานักชาง

ทน.อบ.1174/2564
ลว.23/04/2564

หจก.สุริยาขนสง
อุบล

ประเด็นปญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจาง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความยุ(งยาก ซับซอน หลาย
ขั้นตอน ขาดความคล(องตัว ไม(มีความยืดหยุ(น และไม(สามารถลัดขั้นตอนหรือแกไขป.ญหาไดในกรณี เร(งด(วน
2. การจัดซื้อจัดจางไม(เป2นไปตามสัญญาและตามแผนการจัดซื้อจัดจาง เนื่องจากสถานการณ5การแพร(
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส(งผลใหเกิดความล(าชาในการดำเนินงาน ไม(เป2นตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
3. การจัดหาพัสดุบางโครงการมีความล(าชา เนื่องจากบางโครงการมีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ
ขอบเขตของงานที่มีความซับซอนมาก จึงตองใชเวลาในการปรับปรุงแกไขรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ
และขอบเขตของงาน เพื่อใหเกิดความคุมค(า และการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค5
แนวทางการแกไข
1. จัดอบรม หรือส(งเจาหนาที่ ใหไดรับความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ การจัดทำ
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุและขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ/คณะกรรมการชุดต(าง ๆ อย(างสม่ำเสมอ โดยขอความ ร(วมมือทุกสายงานให
ความสำคัญในการเขาร(วมอบรม
2. สื่อสาร สรางความรูความเขาใจ รวมทั้งขอความร(วมมือใหทุกสายงานดำเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
แผนงานประจำปIที่ไดกำหนดไว รวมทั้งติดตามใหมีการดำเนินการตามแผนงานดังกล(าวอย(างใกลชิด เพื่อเป2นการ
เร(งรัดงานใหสำเร็จลุล(วงตามแผนที่กำหนด
3. จัดทำคู(มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใชเป2นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
เผยแพร(ขอมูลข(าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนกรณีตัวอย(าง ต(าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจาง เพื่อเป2น
แนวทางใหแต(ละสายงานไดศึกษาและดำเนินการไดอย(างถูกตอง
4. กำกับและติดตามผลการจัดซื้อจัดจาง โดยงานพัสดุมีแผนกำกับระยะเวลาการดำเนินงานจัดซื้อจัดจาง
(Timeline ) เป2นรายโครงการเพื่อใหการปฏิบัติงานเป2นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ถูกตองตาม ระเบียบ

