
1 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเขา้รูปเล่ม 2,970.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน าสมยักอ๊ปป้ี (2,970.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1689/61

2 ค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเขา้รูปเล่ม 1,575.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน าสมยักอ๊ปป้ี (1,575.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1575/61

3 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 1,939.91        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทัมิตซูไทยยนต ์จ  ากดั (1,939.91 บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1752/61

4 ค่าจา้งเหมาซ่อมแวมรถยนต ์กข7569 อจ 8,700.00        วิธีเฉพาะเจาะจง อู่จนัทร์เพญ็ (8,700.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 074/2561

5 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 51,466.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปวนัรัตน์เคร่ืองเขียน (51,466.-บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 071/2561

6 ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 30,259.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จ. ยิ่งเจริญ (30,259.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 073/2561

7 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 8,989.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านน าสมยักอ๊ปป้ี (8,989.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 072/2561

8 ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภยั 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสาน  ไชยทอง (7,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00121-5320100-00034

9 ค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภยั 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายอภิชยั  บั้งทอง (7,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00121-5320100-00035

10 ค่าจา้งเหมาบริการบุคคลเป็นผูช่้วยสนบัสนุนขบัรถยนต์ 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิวฒัน ์ โพธ์ิเพชรเลก็ (7,000.-บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00121-5320100-00036

11 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาดบริเวณอาคารส านกังานฯ 7,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรวฒิุ  วงละคร (7,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง 61-45-00121-5320100-00037

12 ค่าจดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 22,601.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน จ. ยิ่งเจริญ (22,601.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 074/2561

13 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 2,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง นางอ าไพ  อนัทะศรี (2,000.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1683/61

14 จดัซ้ือวสัดุตามโครงการรณรงคป้์องกนัไขเ้ลือดออก 10,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ว. เพ่ิมทรัพย ์(10,000.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 070/2561
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บริษทัมิตซูไทยยนต ์จ  ากดั (1,939.91 บาท)
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ร้าน ว. เพ่ิมทรัพย ์(10,000.- บาท)



15 จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัพิษสุนขับา้ 5,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจง รักษาสตัวค์ลีนิค (5,500.- บาท) เป็นผูจ้  าหน่ายโดยตรง 076/2561

16 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 2,520.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์-เค กรุ๊ป (2,520.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1588/61

17 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์-เค กรุ๊ป (450.- บาท) เป็นผูใ้ห้บริการโดยตรง ฎ.1749/61
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เทศบาลต าบลพนา

ล าดบั
ท่ี

งานจดัซ้ือ  จดัจา้ง
 วงเงิน

งบประมาณ
วิธีซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา

เหตุผลท่ีคดัเลือก/  
หมายเหตุ

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจา้ง

รักษาสตัวค์ลีนิค (5,500.- บาท)

ร้าน อาร์-เค กรุ๊ป (2,520.- บาท)

ร้าน อาร์-เค กรุ๊ป (450.- บาท)
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