
1 ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้าด่ืมพร้อมอาหารวา่ง 5,760.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตั้งใจ (5,760.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 047/2561

2 ค่าจดัซ้ือถว้ยรางวลั 7,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตั้งใจ (7,400.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 048/2561

3 ค่าจา้งเช่าเคร่ืองเสียงงานบุญบั้งไฟ 11,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษเ์พชร  ถาพร  (11,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 049/2561

4 ค่าจา้งมหรสพ 22,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษเ์พชร  ถาพร  (22,500.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 050/2561

5 ค่าจา้งเหมาจดัท าบั้งไฟบวงสรวง 10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤตยา  จนัทะสอน (10,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 051/2561

6 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร 21,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางดาวเรือง  ถาพร (21,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 052/2561

7 คา่จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,840.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุบลไอเฟค (5,840.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 053/2561

8 ค่าเหมาบริการแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมขงั 17,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมาลีฟาร์ม (17,500.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 054/2561

9 ค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะฯ 23,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีพีลอ้ยาง (23,000.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 055/2561

10 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 323,278.80    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทัคนัทร่ีเฟรชแดร่ี จ  ากดั (323,278.80 บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 056/2561

11 วสัดุงานบา้นงานครัว 9,893.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตั้งใจ (9,893.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 057/2561

12 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 6,780.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อุบลคอมเวิลด ์(6,780.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 058/2561

13 ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง (สป.) 20,513.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จ. ยิ่งเจริญ (20,513.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 059/2561

14 ค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง (กองสาธารณสุขฯ) 133,548.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จ. ยิ่งเจริญ (133,548.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 060/2561
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ร้านตั้งใจ (5,760.- บาท)

ร้านตั้งใจ (7,400.- บาท)

นายพงษเ์พชร  ถาพร  (11,000.- บาท)

นายพงษเ์พชร  ถาพร  (22,500.- บาท)

นายกฤตยา  จนัทะสอน (10,000.- บาท)

นางดาวเรือง  ถาพร (21,000.- บาท)

หจก. อุบลไอเฟค (5,840.- บาท)

ร้านมาลีฟาร์ม (17,500.- บาท)

ร้านพีพีลอ้ยาง (23,000.- บาท)

บริษทัคนัทร่ีเฟรชแดร่ี จ  ากดั (323,278.80 บาท)

ร้าน จ. ยิ่งเจริญ (20,513.- บาท)

ร้าน จ. ยิ่งเจริญ (133,548.- บาท)

ร้านตั้งใจ (9,893.- บาท)

หจก. อุบลคอมเวิลด ์(6,780.- บาท)



15 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมประตูกระจกฯ 9,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านช่างต๋อยดีไซน์-อลูมิเนียม (9,300.-บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 061/2561

16 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต ์กข 3744 อจ 3,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปรีชาเซอร์วิส (3,600.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1156/61

17 ค่าจา้งเหมาทะความสะอาดห้องน ้า-ห้องส้วม 28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวโชติกา  แสนป้อง (28,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00113-5320100-00009

18 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีโครงการแผนท่ีภาษีฯ 28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญร่วม  สาระรัตน์ (28,000.-บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00113-5320300-00023

19 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีโครงการแผนท่ีภาษีฯ 28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววิริณภทัร์  ทวีพฒันสิทธ์ิ (28,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00113-5320300-00024

20 ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภยั 21,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญช่วย  สาวิสิทธ์ิ (21,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00121-5320100-00028

21 ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภยั 21,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสาน  ไชยทอง (21,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00121-5320100-00029

22 ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภยั 21,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายพาสกร  อุทธา (21,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-001215320100-00030

23 ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภยั 21,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชยั  บั้งทอง (21,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00121-5320100-00031

24 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดบริเวณอาคารส านกังานฯ 21,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรวฒิุ  วงละคร (21,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00121-5320100-00032

25 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเป็นผูช่้วยสนบัสนุนขบัรถยนต์ 21,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิวฒัน ์ โพธ์ิเพชรเลก็ (21,000.-บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-001215320100-00033

26 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงโซฟา 4,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโออาร์ (4,500.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1246/61

27 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถยนต ์หมายเลขทะเบียน บก 4676 อจ 2,610.00        วิธีเฉพาะเจาะจง อู่จนัทร์เพญ็ (2,610.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1264/61

28 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถยนต ์หมายเลขทะเบียน บค 4553 อจ 4,350.00        วิธีเฉพาะเจาะจง อู่จนัทร์เพญ็ (4,350.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1265/61
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ร้านช่างต๋อยดีไซน์-อลูมิเนียม (9,300.-บาท)

ร้านปรีชาเซอร์วิส (3,600.- บาท)

นางสาวโชติกา  แสนป้อง (28,000.- บาท)

นางบุญร่วม  สาระรัตน ์(28,000.-บาท)

นายวิวฒัน์  โพธ์ิเพชรเล็ก (21,000.-บาท)

ร้านโออาร์ (4,500.- บาท)

อู่จนัทร์เพญ็ (2,610.- บาท)

อู่จนัทร์เพญ็ (4,350.- บาท)

นางสาววิริณภทัร์  ทวีพฒันสิทธ์ิ (28,000.- บาท)

นายบุญช่วย  สาวิสิทธ์ิ (21,000.- บาท)

นายประสาน  ไชยทอง (21,000.- บาท)

นายพาสกร  อุทธา (21,000.- บาท)

นายอภิชยั  บั้งทอง (21,000.- บาท)

นายวรวฒิุ  วงละคร (21,000.- บาท)



29 ค่าวสัดุส านกังาน 4,340.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน าสมยักอ๊ปป้ี (4,340.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง ฎ.1247/61

30 ค่าวสัดุยานพาหนะ 2,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไดนาโม อ.พนา (2,600.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง ฎ.1201/61

31 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน 28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายปัญญา  อุทธา (28,000.-บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00211-5320100-00015

32 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน 28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมฤดี  ป้องพนัธ์ (28,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00211-5320100-00016

33 ค่าจา้งเหมาลา้งเคร่ืองปรับอากาศ 4,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุนยัเคร่ืองเขียน (4,200.-บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1236/61

34 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ 34,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายอุทยัทิพย ์ สมบูรณ์  (34,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00214-5320300-0013

35 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ีโครงการฯ 29,840.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ  สิงห์นาค (29,840.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00214-5320300-00014

36 ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิลฯ 450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางบุญรอน  กุจนัทร์ (450.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1103/61

37 ค่าวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการ 2,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเปรียวเภสชั (2,400.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง ฎ.1196/61

38 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดฯ 28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิโรจน ์ ชยับุตร (28,000.-บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00241-5320100-00019

39 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดฯ 28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิระชยั  ไกยสิทธ์ิ (28,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00241-5320100-00020

40 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดฯ 28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสมปอง  อุทธา (28,000.-บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00241-5320100-00021

41 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดฯ 28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์พิมา  หอมมาลี (28,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00241-5320100-00022

42 ค่าจา้งซ่อมแซมรถสามลอ้ 1,280.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุบิน  ปัดภยั (1,280.-บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1118/61

นางสมปอง  อุทธา (28,000.-บาท)

นางสาวจนัทร์พิมา  หอมมาลี (28,000.- บาท)

นายสุบิน  ปัดภยั (1,280.-บาท)

นายอุทยัทิพย ์ สมบูรณ์  (34,000.- บาท)

นายปฏิภาณ  สิงห์นาค (29,840.- บาท)

นางบุญรอน  กจุนัทร์ (450.- บาท)

ร้านเปรียวเภสชั (2,400.- บาท)

นายวิโรจน์  ชยับุตร (28,000.-บาท)

นายวิระชยั  ไกยสิทธ์ิ (28,000.- บาท)

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

ร้านน าสมยักอ๊ปป้ี (4,340.- บาท)

ร้านไดนาโม อ.พนา (2,600.- บาท)

นายปัญญา  อุทธา (28,000.-บาท)

นางสาวเปรมฤดี  ป้องพนัธ ์(28,000.- บาท)

ร้านสุนยัเคร่ืองเขียน (4,200.-บาท)
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43 คา่วสัดุส านกังาน 2,208.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ล ้าฟ้า โอเอแอนดส์เตชัน่เนอรร่ี (2,208.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง ฎ.1354/61

44 คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,350.00        วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ล ้าฟ้า โอเอแอนดส์เตชัน่เนอรร่ี (2,350.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง ฎ.1271/61

45 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดฯ 28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญเสียน  แหวนเงิน (28,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00244-5320100-00023

46 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดฯ 28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวหนูสิน  สาระรัตน์ (28,000.-บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00244-5320100-00025

47 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดฯ 28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายบญัชา  สาวิสิทธ์ิ (28,000.-บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00244-5320100-00026

48 ค่าจา้งเหมาบริการท าความสะอาดฯ 28,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอุระสา  ตน้วงค ์(28,000.-บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00244-5320100-00027

49 ค่าจดัซ้ือวสัดุตามโครงการฯ 2,475.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสบายใจดีไซนแ์อนดป์ร้ินต้ิง (2,475.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง ฎ.1155/61

50 ค่าจดัซ้ือวสัดุตามโครงการฯ 900.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านตั้งใจ (900.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง ฎ.1123/61

นายบญัชา  สาวิสิทธ์ิ (28,000.-บาท)

นางสาวอุระสา  ตน้วงค ์(28,000.-บาท)

ร้านสบายใจดีไซน์แอนดป์ร้ินต้ิง (2,475.- บาท)

ร้านตั้งใจ (900.- บาท)

เหตุผลท่ีคดัเลือก/  
หมายเหตุ

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

หจก.ล ้าฟ้า โอเอแอนดส์เตชัน่เนอรร่ี (2,208.- บาท)

หจก.ล ้าฟ้า โอเอแอนดส์เตชัน่เนอรร่ี (2,350.- บาท)

นายบุญเสียน  แหวนเงิน (28,000.- บาท)

นางสาวหนูสิน  สาระรัตน ์(28,000.-บาท)

ล าดบั
ท่ี

งานจดัซ้ือ  จดัจา้ง
 วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
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เทศบาลต าบลพนา
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