
1 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 22,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรักกนัต ์พนัธุ์ไม ้(22,500.-) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 025/61

2 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า 79,330.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตั้งใจ (79,330.-) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 026/61

3 จดัซ้ือวสัดุงานวนัเด็กประจ าปี 2561 14,280.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจารุวรรณ (14,280.-) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 027/61

4 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 8,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอรรณพบริการ (8,200.-) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 028/61

5 ค่าจา้งเหมาซ่อแซมรถยนตบ์รรทุกขยะ 16,810.00      วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ทรัพยมี์พรเซอร์วิส (16,810.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 029/61

6 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานสมโภชพระเหลา 16,450.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตั้งใจ (16,450.-) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 030/61

7 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนนัทวฒิุ คอมพิวเตอร์ (700.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.366/61

8 ค่าซ่อมแซมรถยนต ์ทะเบียน กข 3744 อจ 2,800.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายชยพล  ศิริบูรณ์ (2,800.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.434/61

9 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 3,399.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโสภณซพัพลายด ์(3,399.-) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง ฎ.442/61

10 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (งานป้องกนัฯ) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายพาสกร  อุทธา (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.584/61

11 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (งานป้องกนัฯ) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสาน  ไชยทอง (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.583/61

12 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (งานป้องกนัฯ) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรวฒิุ  วงละคร (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.586/61

13 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (งานป้องกนัฯ) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชยั  บั้งทอง (7,000.-) นายอภิชยั  บั้งทอง (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.585/61

14 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (กองการศึกษา) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางฉวีวรรณ  ไชยทอง (7,000.-) นางฉวีวรรณ  ไชยทอง (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.598/61

นายวรวฒิุ  วงละคร (7,000.-)

ร้านตั้งใจ (16,450.-)

ร้านนนัทวุฒิ คอมพิวเตอร์ (700.-)

นายชยพล  ศิริบูรณ์ (2,800.-)

ร้านโสภณซพัพลายด์ (3,399.-)

นายพาสกร  อุทธา (7,000.-)

นายประสาน  ไชยทอง (7,000.-)

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ร้านรักกนัต ์พนัธุ์ไม ้(22,500.-)

ร้านตั้งใจ (79,330.-)

ร้านจารุวรรณ (14,280.-)

ร้านอรรณพบริการ (8,200.-)

อู่ทรัพยมี์พรเซอร์วิส (16,810.-)
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เหตุผลท่ีคดัเลือก/  
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15 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วิริณภทัร์  ทวีพฒันสิทธ์ิ (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.617/61

16 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญร่วม  สาระรัตน์ (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.618/61

17 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายพาทินนัทร์  กลัยา (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.616/61

18 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นพวรรณ  องักาพย ์(7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.602/61

19 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางณฐันิชา  ทองศรีนอ้ย (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.601/61

20 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิวฒัน์  โพธ์ิเพชรเล็ก (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.603/61

21 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ 8,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุทยัทิพย ์ สมบูรณ์ (8,500.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.599/61

22 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ 7,460.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายปฎิภาณ  สิงห์นาค (7,460.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.600/61

23 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (กองคลงั) 2,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.โชติกา  แสนป้อง (2,500.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.587/61

24 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (กองช่าง) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางสมปอง  อุทธา (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.596/61

25 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (กองช่าง) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิระชยั  ไกยสิทธ์ิ (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.595/61

26 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (กองช่าง) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  ชยับุตร (7,000.-) นายวิโรจน์  ชยับุตร (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.594/61

27 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (กองช่าง) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทร์พิมา  หอมมาลี (7,000.-) น.ส.จนัทร์พิมา  หอมมาลี (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.597/61

28 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (กองการศึกษา) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายปัญญา  อุทธา (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.604/61

นายวิระชยั  ไกยสิทธ์ิ (7,000.-)

นายปัญญา  อุทธา (7,000.-)

นางณฐันิชา  ทองศรีนอ้ย (7,000.-)

นายวิวฒัน์  โพธ์ิเพชรเล็ก (7,000.-)

นางอุทยัทิพย ์ สมบูรณ์ (8,500.-)

นายปฎิภาณ  สิงห์นาค (7,460.-)

น.ส.โชติกา  แสนป้อง (2,500.-)

นางสมปอง  อุทธา (7,000.-)

เหตุผลท่ีคดัเลือก/  
หมายเหตุ

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

น.ส.วิริณภทัร์  ทวีพฒันสิทธ์ิ (7,000.-)

นางบุญร่วม  สาระรัตน์ (7,000.-)

นายพาทินนัทร์  กลัยา (7,000.-)

น.ส.นพวรรณ  องักาพย ์(7,000.-)
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29 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (กองการศึกษา) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เปรมฤดี  ป้องพนัธ์ (7,000.-) น.ส.เปรมฤดี  ป้องพนัธ์ (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.605/61

30 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (กองสาธารณสุขฯ) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิตรี  พรหมกสิกร (7,000.-) นายวิตรี  พรหมกสิกร (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.589/61

31 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (กองสาธารณสุขฯ) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญเสียน  แหวนเงิน (7,000.-) นายบุญเสียน  แหวนเงิน (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.590/61

32 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (กองสาธารณสุขฯ) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.หนูสิน  สาระรัตน์ (7,000.-) น.ส.หนูสิน  สาระรัตน์ (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.592/61

33 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (กองสาธารณสุขฯ) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อุระสา  ตน้วงค ์(7,000.-) น.ส.อุระสา  ตน้วงค ์(7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.591/61

34 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (กองสาธารณสุขฯ) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายบญัชา  สาวิสิทธ์ิ (7,000.-) นายบญัชา  สาวิสิทธ์ิ (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.593/61

35 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ฯ (งานป้องกนัฯ) 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญช่วย  สาวิสิทธ์ิ (7,000.-) นายบุญช่วย  สาวิสิทธ์ิ (7,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.582/61

36 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางอ าไพ  อนัทะศรี (1,000.-) นางอ าไพ  อนัทะศรี (1,000.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.450/61

37 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต ์หมายเลขทะเบียน 80-1476 อจ 950.00           วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ทรัพยมี์พรเซอร์วิส (950.-) อู่ทรัพยมี์พรเซอร์วิส (950.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.449/61

38 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต ์หมายเลขทะเบียน 80-5200 อจ 1,100.00        วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ทรัพยมี์พรเซอร์วิส (1,100.-) อู่ทรัพยมี์พรเซอร์วิส (1,100.-) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง ฎ.448/61

39 จดัซ้ือวสัดุตกแต่งสถานท่ีโครงการท าบุญตกับาตร 1,281.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตั้งใจ (1,281.-) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง ฎ.459/61

40 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 675.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอุทยักรอบรูป (675.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.478/61

41 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ธงชาติ) 4,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปวนัรัตน์เคร่ืองเขียน (4,500.-) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง ฎ.481/61

42 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (เคร่ืองทองนอ้ย) 1,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแกว้สงัฆภณัฑ ์(1,500.-) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง ฎ.485/61ร้านแกว้สงัฆภณัฑ ์(1,500.-)

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
เหตุผลท่ีคดัเลือก/  

หมายเหตุ

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ร้านตั้งใจ (1,281.-)

ร้านอุทยักรอบรูป (675.-)

ร้านปวนัรัตน์เคร่ืองเขียน (4,500.-)
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43 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารสีแผนท่ีภาษีฯ 600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน าสมยัก๊อปป้ี (600.-) ร้านน าสมยัก๊อปป้ี (600.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.556/61

44 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร 4,750.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางอรทยั  คุม้ไพทูลย ์(4,750.-) นางอรทยั  คุม้ไพทูลย ์(4,750.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.559/61

45 จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ 2,220.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตั้งใจ (2,220.-) ร้านตั้งใจ (2,220.-) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง ฎ.563/61

46 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,900.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทัริโก(้ประเทศไทย)จ ากดั (2,900.-) บริษทัริโก(้ประเทศไทย)จ ากดั (2,900.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.581/61

47 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 1,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ เค กรุ๊ป (1,200.-) ร้านอาร์ เค กรุ๊ป (1,200.-) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.560/61

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   มกราคม  2561
เทศบาลต าบลพนา

ล าดบั
ท่ี

งานจดัซ้ือ  จดัจา้ง
 วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือก/  
หมายเหตุ

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง
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