
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ  

 

ล าดับ 
  ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่  35,000.-บำท 35,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ.ยิ่งเจรญิ 
35,000.-บำท 

ร้ำนจ.ยิ่งเจรญิ 
35,000.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  01/2563ลว. 

27 ต.ค. 62 
2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์

ต่อพ่วง 
44,000.-บำท 44,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.อุบลคอมเวิลด์ 

44,000.-บำท 
หจก.อุบลคอมเวิลด์ 

44,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มี
อำชีพรับจำ้ง

ดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 02/2563ลว. 

31 ต.ค. 62 
3   70,000.-บำท 70,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ป หนำมแทงวัสดุ รุ่งเรือง

ทรัพย์ 2019 จ้ำกัด 
70,000.-บำท 

หจก.หนำมแทงวัสดุ รุ่งเรือง
ทรัพย์ 2019 จ้ำกัด 

70,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มี
อำชีพรับจำ้ง

ดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 03/2562 ลว. 

31 ต.ค. 62 
4 จัดซื้อ ล้ำโพงล้อลำก 6,000.-บำท 6,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

6,000.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

6,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 04/2563 ลว. 

4 พ.ย. 62 
5 จัดซื้อ เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 9,500.-บำท 9,500.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

9,500.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

9,500.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 05/2563 ลว. 

4 พ.ย. 62 
6 จัดซื้อ เคร่ืองเจียร์ 4 นิ้ว 3,000.-บำท 3,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

3,000.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

3,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 06/2563 ลว. 

6 พ.ย. 62 
7 จัดซื้อ สว่ำนกระแทกขนำด 13 มม. 3,000.-บำท 3,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

3,000.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

3,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 07/2563 ลว. 

6 พ.ย. 62 



ล าดับ 
  ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

8 จัดซื้อ แท่นเหล็กไฟเบอร์ 4,000.-บำท 4,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  
4,000.-บำท 

หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  
4,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 08/2563 ลว. 

6 พ.ย. 62 
9 จัดซื้อ เคร่ืองฉลุไฟฟ้ำ 6,500.-บำท 6,500.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

6,500.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

6,500.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 09/2563 ลว. 

6 พ.ย. 62 
10 จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่  100,000.-บำท 100,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ.ยิ่งเจรญิ 

100,000.-บำท 
ร้ำนจ.ยิ่งเจรญิ 
100,000.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  10/2563ลว. 

6 พ.ย. 62 
11 จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่  100,000.-บำท 100,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ.ยิ่งเจรญิ 

100,000.-บำท 
ร้ำนจ.ยิ่งเจรญิ 
100,000.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  11/2563ลว. 

8 พ.ย. 62 
12 จัดซื้อ เคร่ืองปรับอำกำศ 188,000.-บำท 188,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

188,000.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

188,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 12/2563 ลว. 

8 พ.ย. 62 
13 จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่  40,000.-บำท 40,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ.ยิ่งเจรญิ 

40,000.-บำท 
ร้ำนจ.ยิ่งเจรญิ 
40,000.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  13/2563ลว. 

8 พ.ย. 62 
14 จัดซื้อ ไดซ์ปั๊มแช่  10,340.-บำท 10,340.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.มังกรทอง จ้ำกัด 

10,340.-บำท 
หจก.มังกรทอง จ้ำกัด 

10,340.-บำท 
เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  14/2563ลว. 

9 พ.ย. 62 
15 จัดซื้อ เครื่องสูบน้้ำ 20,200.-บำท 20,200.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.มังกรทอง จ้ำกัด 

20,200.-บำท 
หจก.มังกรทอง จ้ำกัด 

20,200.-บำท 
เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  15/2563ลว. 

9 พ.ย. 62 



ล าดับ 
  ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

16 จัดซื้อ เคร่ืองปรับอำกำศ 100,000.-บำท 100,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  
100,000.-บำท 

หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  
100,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 16/2563 ลว. 

12 พ.ย. 62 
        7 จัดซื้อ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

NOtebook 
16,000.-บำท 16,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

16,000.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

16,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 17/2563 ลว. 

12 พ.ย. 62 
18 จัดซื้อ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ต่อพ่วง 
44,000.-บำท 44,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

44,000.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

44,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 18/2563 ลว. 

12 พ.ย. 62 
19 จัดซื้อ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

NOtebook 
30,000.-บำท 30,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

30,000.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

30,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 19/2563 ลว. 

12 พ.ย. 62 
20 จัดซื้อ เคร่ืองปรับอำกำศ 48,400.-บำท 48,400.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

48,400.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

48,400.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 20/2563 ลว. 

12 พ.ย. 62 
21 จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่  30,000.-บำท 30,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ.ยิ่งเจรญิ 

30,000.-บำท 
ร้ำนจ.ยิ่งเจรญิ 
30,000.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  21/2563ลว. 

19 พ.ย. 62 
22 เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร  34,800.-บำท 34,800.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)

34,800.-บำท 
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)

34,800.-บำท 
เพรำะมีอำชีพ 

โดยตรง 
ใบสั่งซื้อ 

เลขที่  22/2563ลว. 
19 พ.ย. 62 

23 เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร  34,800.-บำท 34,800.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีซี คอม จ้ำกัด 34,800.-
บำท 

บริษัท ซีซี คอม จ้ำกัด 
34,800.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
โดยตรง 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  23/2563ลว. 

19 พ.ย. 62 



ล าดับ 
  ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

24 จัดซื้อ เคร่ืองตัดหญ้ำ แบบนั่งขบั 150,000.-บำท 150,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บ.วี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จ้ำกัด 
150,000.-บำท 

บ.วี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง จ้ำกัด 
150,000.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  23/2563ลว. 

21 พ.ย. 62 
25 จัดซื้อ วัสดุส้ำนักงำน 8,740.-บำท 8,740.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ล้้ำฟ้ำ โอแอ  จ้ำกัด 

8,740.-บำท 
หจก.ล้้ำฟ้ำ โอแอ  จ้ำกัด 

8,740.-บำท 
เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  25/2563ลว. 

22 พ.ย. 62 
26 จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,250.-บำท 7,250.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.อุบลคอมเวิลด์ จ้ำกัด 

7,250.-บำท 
หจก.อุบลคอมเวิลด์ จ้ำกัด 

7,250.-บำท 
เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  26/2563ลว. 

28 พ.ย. 62 
27 จัดซื้อ นมโรงเรียน 8,740.-บำท 8,740.-บำท เฉพำะเจำะจง บ.คันทรีเฟรช  จ้ำกัด  

350,492.40บำท 
บ.คันทรีเฟรช  จ้ำกัด  

350,492.40บำท 
เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  27 /2563ลว. 

8 ธ.ค. 62 
28 จัดซื้อ เคร่ืองปรับอำกำศ 7,500.-บำท 7,500.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

7,500.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

7,500.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  28 /2563ลว. 

12 ธ.ค. 62 
29 จัดซื้อ เคร่ืองปรับอำกำศ 6,400.-บำท 6,400.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนตั้งใจ  6,400.-บำท ร้ำนตั้งใจ  6,400.-บำท เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย
วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  29 /2563ลว. 

13 ธ.ค. 62 
30 จัดซื้อ เก้ำอี้ท้ำงำน 20,000.-บำท 20,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

20,000.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

20,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  30 /2563ลว. 

23 ธ.ค. 62 
31 จัดซื้อ เก้ำอี้ท้ำงำน 7,580.-บำท 7,580.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

7,580.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  

7,580.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  31 /2563ลว.

25 ธ.ค. 62 



ล าดับ 
  ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

32 จัดซื้อ วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟำ้ 38,490.-บำท 38,490.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนตั้งใจ 
  38,490.-บำท 

ร้ำนตั้งใจ 
  38,490.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  32 /2563ลว.

26 ธ.ค. 62 
34 จัดท้ำปำ้ยไวนลิ โครงกำรส่งเสรมิ

ศักยภำพ 
8,862.-บำท 8,862.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสำมปอ 

8,862.-บำท 
ร้ำนบำ้นสำมปอ 

8,862.-บำท 
เพรำะเป็นผู ้

มีอำชีพรับจำ้ง
ดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 34/2563 ลว. 

2 ม.ค. 63 
35 จัดท้ำปำ้ยไวนลิ โครงกำรส่งเสรมิ

ศักยภำพ 
8,862.-บำท 8,862.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสำมปอ 

8,862.-บำท 
ร้ำนบำ้นสำมปอ 

8,862.-บำท 
เพรำะเป็นผู ้

มีอำชีพรับจำ้ง
ดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 35/2563 ลว. 

6 ม.ค. 63 
36 จัดท้ำปำ้ยไวนลิ โครงกำรส่งเสรมิ

ศักยภำพ 
9,000.-บำท 9,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสำมปอ 

9,000.-บำท 
ร้ำนบำ้นสำมปอ 

9,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู ้

มีอำชีพรับจำ้ง
ดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 36/2563 ลว.

7 ม.ค. 63 
37 จัดซื้อ วัสดุงำนวันเด็ก 14,280.-บำท 14,280.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนตั้งใจ 

14,280.-บำท 
ร้ำนตั้งใจ 

14,280.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 37/2563 ลว.

7 ม.ค. 63 
38 จัดซื้อ วัสดุงำนวันเด็ก 5,000.-บำท 5,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนตั้งใจ 

5,000.-บำท 
ร้ำนตั้งใจ 

5,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 38/2563 ลว.

10 ม.ค. 63 
39 จัดจ้ำงซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลำง 10,200.-บำท 10,200.-บำท เฉพำะเจำะจง อรรณพ คำร์เซอร์วิส 

10,200.-บำท 
อรรณพ คำร์เซอร์วิส 

10,200.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 39/2563 ลว.

15 ม.ค. 63 
40 จัดซื้อ โครงกำรป้องกัน กักกัน เชื้อ

ไวรัสโคโรน่ำ (โควิค 19) 
67,500.-บำท 67,500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศิริภัณฑ์ กรุ๊ป 

67,500.-บำท 
ร้ำน ศิริภัณฑ์ กรุ๊ป 

67,500.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 40/2563 ลว.

15 ม.ค. 63 



ล าดับ 
  ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

41 จัดซื้อ เคร่ืองโปรเจคเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์  

140,000.-บำท 140,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  
140,000.-บำท 

หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  
140,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  41 /2563ลว.

15 ม.ค. 63 
42 จัดจ้ำง ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 

80-3511 อ้ำนำจเจริญ 
4,650.-บำท 4,650.-บำท เฉพำะเจำะจง อรรณพคำร์เซอร์วิส 

4,650.-บำท 
อรรณพคำร์เซอร์วิส 

4,650.-บำท 
เพรำะเป็นผู ้

มีอำชีพรับจำ้ง
ดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 42/2563 ลว.

17 ม.ค. 63 
43 จัดซื้อ รถบรรทุกขยะขนำด 6 ลอ้  2,388,000.-บำท 2,388,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บ.ชยพลทรัค แอนดีเวล

อปอม้นท์จ้ำกัด 
2,388,000.-บำท 

บ.ชยพลทรัค แอนดีเวล
อปอม้นท์จ้ำกัด 

2,388,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  43 /2563ลว.

21 ม.ค. 63 
44 จัดซื้อ เสื้อกีฬำ โครงกำรแข่งขัน 

กีฬำสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด 
 

13,690.-บำท 13,690.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีสปอร์ตแนด์แซตทริลไลซ์
13,690.-บำท 

ร้ำนดีสปอร์ตแนด์แซตทริล
ไลซ์13,690.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  44 /2563ลว.

21 ม.ค. 63 
45 จ้ดจ้ำงทำ้ปำ้ยไวนิล โครงกำรแข่งขัน 

กีฬำสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด 
 

5,588.-บำท 5,588.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำ้นสำมปอ 
5,588.-บำท 

ร้ำนบำ้นสำมปอ 
5,588.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่  45 /2563ลว.

21 ม.ค. 63 
46 
 

จ้ำงเหมำท้ำอำหำรกลำงวนั,อำหำร 
ว่ำง โครงกำรแข่งขัน 
กีฬำสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด 

7,500.-บำท 7,500.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงอรทัย  คุ้มไพทูรย ์
7,500.-บำท 

นำงอรทัย  คุ้มไพทูรย ์
7,500.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 46/2563 ลว.

2 ม.ค. 63 
47 จัดซื้อ วัดสุอุปกรณ์ โครงกำรแข่งขัน 

กีฬำสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด 
7,500.-บำท 7,500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนจำรุวรรณ 

7,500.-บำท 
ร้ำนจำรุวรรณ 
7,500.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  47 /2563ลว.

21 ม.ค. 63 
48  จ้ำงเหมำเครื่องเสียง พร้อมจัดสถำน 

ที่  โครงกำรแข่งขันกีฬำสัมพันธ ์
ต้ำนยำเสพติด 

20,100.-บำท 20,100.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงบังอร แก่นกุล 
20,100.-บำท 

นำงบังอร แก่นกุล 
20,100.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่48/2562 ลว.

22 ม.ค. 63 



ล าดับ 
  ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

49 จัดซื้อ วัดสุอุปกรณ์ โครงกำรแข่งขัน 
กีฬำสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด 

19,900.-บำท 19,900.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ศึกษำภัณฑ์อ้ำนำจเจริญ 
19,900.-บำท 

หจก.ศึกษำภัณฑ์อ้ำนำจเจริญ 
19,900.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  49 /2563ลว.

21 ม.ค. 63 
50 จัดจ้ำง ซ่อมแซมรถดับเพลิง ขนำด 

10,000 ลิตร 
53,700.-บำท 53,700.-บำท เฉพำะเจำะจง อรรณพคำร์เซอร์วิส 

53,700.-บำท 
อรรณพคำร์เซอร์วิส 

53,700.-บำท 
เพรำะเป็นผู ้

มีอำชีพรับจำ้ง
ดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 50/2563 ลว.

17 ม.ค. 63 
51 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ บุญเดือนสำม  16,450.-บำท 16,450.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนตั้งใจ 

16,450.-บำท 
ร้ำนตั้งใจ 

16,450.-บำท 
เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 51/2563ลว. 

27 ม.ค. 63 
52 จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์  6,000.-บำท 6,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนไดนำโม 

6,000.-บำท 
ร้ำนไดนำโม 
6,000.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 52/2563ลว. 

28 ม.ค. 63 
53 จัดจ้ำง ซ่อมแซมรถดับเพลิง ขนำด 

5,000 ลิตร 
8,823.-บำท 8,823.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิยมท่อไอเสีย 

8,823.-บำท 
ร้ำนนิยมท่อไอเสีย 

8,823.-บำท 
เพรำะเป็นผู ้

มีอำชีพรับจำ้ง
ดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 53/2563 ลว.

17 ม.ค. 63 
   54 จัดซื้อ นมโรงเรียน 759,400.20บำท 759,400.20บำท เฉพำะเจำะจง บ.คันทรีเฟรช  จ้ำกัด  

759,400.20บำท 
บ.คันทรีเฟรช  จ้ำกัด  

759,400.20บำท 
เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 56 /2563ลว. 

4 ก.พ. 63 
55 จัดจ้ำงซ่อมแซม กล้องวงจรปิด 96,900.-บำท 96,900.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนJPK อุบลกล้องวงจรปิด 

96,900.-บำท 
ร้ำนJPK อุบลกล้องวงจรปิด 

96,900.-บำท 
เพรำะเป็นผู ้

มีอำชีพรับจำ้ง
ดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 57/2563 ลว.

14 ก.พ. 63 
56 จัดซื้อ ยำงรถยนต์ พร้อมติดตั้ง 18,200.-บำท 18,200.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีพี ล้อยำง 

18,200.-บำท 
ร้ำนพีพี ล้อยำง 
18,200.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 58 /2563ลว. 

17 ก.พ. 63 



ล าดับ 
  ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

57 จัดจ้ำง รถยนต์ โครงกำรเพิ่ม
ศักยภำพบุคลำกร 

40,000.-บำท 40,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บ.ดีทรำเวลเลอร์ไทย จำ้กัด 
40,000.-บำท 

บ.ดีทรำเวลเลอร์ไทย จำ้กัด 
40,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู ้
มีอำชีพรับจำ้ง

ดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 59/2563 ลว.

18 ก.พ. 63 
  58 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงกำรตลำด

นัดวิชำกำร 
5,000.-บำท 5,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนตั้งใจ 

5,000.-บำท 
ร้ำนตั้งใจ 

5,000.-บำท 
เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 60 /2563ลว. 
18 ก.พ. 63 

59 จัดจ้ำง ทำ้ทำงม้ำลำยพร้อมตีเสน้
จรำจรภำยในเขตเทศบำลต้ำบล
พนำ จำ้นวน 4 จุด 

300,000.-บำท 300,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  
300,000.-บำท 

หจก.นภำกำรก่อสร้ำง จ้ำกัด  
300,000.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 61/2562 ลว. 

19 ก.พ. 63 
60 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงกำรตลำด

นัดวิชำกำร 
10,400.-บำท 10,400.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนตั้งใจ 

10,400.-บำท 
ร้ำนตั้งใจ 

10,400.-บำท 
เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 62 /2563ลว. 
24 ก.พ. 63 

62 จัดจ้ำง รถยนต์ โครงกำรเพิ่ม
ศักยภำพบุคลำกร 

8,000.-บำท 8,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยมนัส  มีชยั 
8,000.-บำท 

นำยมนัส  มีชยั 
8,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู ้
มีอำชีพรับจำ้ง

ดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 63/2563 ลว.

25 ก.พ. 63 
63 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รถยนต์ 

โครงกำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกร 
6,300.-บำท 6,300.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำ้สมัยก็อปปี ้

6,300.-บำท 
ร้ำนนำ้สมัยก็อปปี ้

6,300.-บำท 
เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 64 /2563ลว. 

25 ก.พ. 63 
64 จ้ำงเหมำเช่ำโฆษณำ ประชำสัมพันธ ์ 5,000.-บำท 5,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.พนำเรติโอ 

5,000.-บำท 
หจก.พนำเรติโอ 

5,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู ้
มีอำชีพรับจำ้ง
ดังกล่ำว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 65 /2563ลว. 
26ก.พ. 63 

65 จ้ำงเหมำเช่ำโฆษณำ ประชำสัมพันธ ์ 9,710.-บำท 9,710.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.พนำเรติโอ 
9,710.-บำท 

หจก.พนำเรติโอ 
9,710.-บำท 

เพรำะเป็นผู ้
มีอำชีพรับจำ้ง
ดังกล่ำว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 66 /2563ลว. 
26ก.พ. 63 



ล าดับ 
  ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

66 จัดซื้อ เสื้อกีฬำ โครงกำรแข่งขัน 
กีฬำชุมชนสัมพนัธ ์
 

31,000.-บำท 31,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีสปอร์ตแนด์แซตทริลไลซ์
31,000.-บำท 

ร้ำนดีสปอร์ตแนด์แซตทริล
ไลซ์31,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงและจ้ำหนำ่ย

วัสดุดังกลำ่ว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  68/2563ลว.

26 ก.พ. 63 
67 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงกำรแข่งขัน 

กีฬำชุมชนสัมพนัธ ์
 

10,400.-บำท 10,400.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนตั้งใจ 
10,400.-บำท 

ร้ำนตั้งใจ 
10,400.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  69/2563ลว.
26 ก.พ. 63 

68 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรกลำงวนั,อำหำร 
ว่ำง โครงกำรแข่งขัน 
กีฬำชุมชนสัมพนัธ ์

23,700.-บำท 23,700.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงอรทัย  คุ้มไพทูรย ์
23,700.-บำท 

นำงอรทัย  คุ้มไพทูรย ์
23,700.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 70/2563 ลว.

26 ก.พ. 63 
69 จ้ำงเหมำ เครือ่งเสียงโครงกำรแข่งขัน 

กีฬำชุมชนสัมพนัธ ์
5,000.-บำท 5,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำยวฒันศักดิ์ วงค์คำ้ซำว 

5,000.-บำท 
นำยวฒันศักดิ์ วงค์คำ้ซำว 

5,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งจ้ำง 

เลขที่ 71/2563 ลว.
26 ก.พ. 63 

70 จ้ำงเหมำ จัดพิมพ์วำรสำร กำร
ปฏิบัติงำนเทศบำลตำ้บลพนำทีผ่่ำน
มำ 

223,000.-บำท 223,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ส้ำนักพิมพ์มิง่เมืองนิวส ์
223,000.-บำท 

ส้ำนักพิมพ์มิง่เมืองนิวส ์
223,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 72/2563 ลว.

28ก.พ. 63 
71 จัดซื้อ น้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  3,000.-บำท 3,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ.ยิ่งเจริญ 

 3,000.-บำท 
ร้ำนจ.ยิ่งเจริญ 
3,000.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  73/2563ลว.

2 มี.ค. 63 
72 จัดซื้อ น้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 140,000.-บำท 140,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ.ยิ่งเจริญ 

 140,000.-บำท 
ร้ำนจ.ยิ่งเจริญ 
140,000.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  74/2563ลว.

2 มี.ค. 63 
73 จัดซื้อ น้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,000.-บำท 40,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ.ยิ่งเจริญ 

 40,000.-บำท 
ร้ำนจ.ยิ่งเจริญ 
40,000.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  75/2563ลว.

2 มี.ค. 63 



ล าดับ 
  ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

74 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถน้้ำ 10,000 ลิตร 13,800.-บำท 13,800.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่จันทร์เจริญ 
13,800.-บำท 

ร้ำนอู่จันทร์เจริญ 
13,800.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 76/2563  

75 จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 10,413.-บำท 10,413.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนแบงเสพกสิธร 
 10,413.-บำท 

ร้ำนแบงเสพกสิธร 
10,413.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่  77/2563ลว.

17 มี.ค. 63 
76 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรกลำงวนั,อำหำร 

ว่ำง โครงกำรแข่งขัน 
กีฬำชุมชนสัมพนัธ ์

23,700.-บำท 23,700.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงอรทัย  คุ้มไพทูรย ์
23,700.-บำท 

นำงอรทัย  คุ้มไพทูรย ์
23,700.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 78/2563 ลว.

18 มี.ค. 63 
77 จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงโรงเรียน

อนุบำลสำธติเทศบำลต้ำบลพนำ 
130,000.-บำท 130,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนปรีดีเจริญทรัพย ์

130,000.-บำท 
ร้ำนปรีดีเจริญทรัพย ์

130,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งจ้ำง 

เลขที่ 81/2563 ลว.
18 มี.ค. 63 

78 จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,080.-บำท 25,080.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ล้้ำฟ้ำ โอแอ แอนด์ 
25,080.-บำท 

หจก.ล้้ำฟ้ำ โอแอ แอนด์ 
25,080.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 82/2563 ลว.

23 มี.ค. 63 
79 จ้ำงซ่อมแซมรถขยะ สีส้ม 5,150.-บำท 5,150.-บำท เฉพำะเจำะจง อรรณพคำร์เซอร์วิส 

5,150.-บำท 
อรรณพคำร์เซอร์วิส 

5,150.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งจ้ำง 

เลขที่84/2563 ลว.
23มี.ค. 63 

80 จัดซื้อ วัสดุส้ำนักงำน 14,236.-บำท 14,236.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ล้้ำฟ้ำ โอแอ แอนด์ 
14,236.-บำท 

หจก.ล้้ำฟ้ำ โอแอ แอนด์ 
14,236.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 85/2563 ลว.

31 มี.ค. 63 
81 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร 

 
72,550.-บำท 72,550.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนตั้งใจ 

72,550.-บำท 
ร้ำนตั้งใจ 

72,550.-บำท 
เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 86/2563ลว.1 
เม.ย. 63 
 



ล าดับ 
  ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

82 จัดจ้ำง เขียนป้ำย 5,000.-บำท 5,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงมะลิวรรณ   แสนป้อง 
5,000.-บำท 

นำงมะลิวรรณ   แสนป้อง 
5,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 88/2563 ลว.

3 เม.ย. 63 
83 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ กข 3744 อจ.  11,450.-บำท 11,450.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนไดนำโม 

11,450.-บำท 
ร้ำนไดนำโม 

11,450.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งจ้ำง 

เลขที่ 89/2563ลว.3 
เม.ย. 63 

84 จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ 80-1476 6,000.-บำท 6,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนไดนำโม 
6,000.-บำท 

ร้ำนไดนำโม 
6,000.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 90/2563ลว. 

8 เม.ย. 63 
85 จัดซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ บง 7287 6,000.-บำท 6,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนไดนำโม 

6,000.-บำท 
ร้ำนไดนำโม 
6,000.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 91/2563ลว. 

8เม.ย. 63 
86 จัดซื้อแบบพิมพ์ ใบเสร็จ  13,256.-บำท 13,256.-บำท เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดง 

กรมกำรปกครอง 
13,256.-บำท 

โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดง 
กรมกำรปกครอง 
13,256.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 92/2563ลว. 

14 เม.ย. 63 
87 จัดซื้อ วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบำ้  12,000.-บำท 12,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนรักษำสัตว์ คลีนิค 

12,000.-บำท 
ร้ำนรักษำสัตว์ คลีนิค 

12,000.-บำท 
เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 93/2563ลว. 

14 เม.ย. 63 
88 จัดจ้ำง โครงกำรเท คสล.ลำนตลำด 

บริเวณ ขนส่งอ้ำเภอพนำ 
457,000.-บำท 457,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 

457,000.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 

457,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งจ้ำง 

เลขที่ 94/2563ลว.
16 เม.ย. 63 

89 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง 50,517.-บำท 50,517.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุทัศน์วัสด ุ
50,517.-บำท 

ร้ำนสุทัศน์วัสด ุ
50,517.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 95/2563ลว. 

28 เม.ย. 63 



ล าดับ 
  ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

90 จัดซื้อ วัสดุป้องกันไข้เลือดออก  29,000.-บำท 29,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ว.เพิ่มมทรัพย ์
29,000.-บำท 

ร้ำน ว.เพิ่มมทรัพย ์
29,000.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 96/2563ลว. 

5  พ.ค. 63 
91 จัดจ้ำง โครงกำรเท คสล.ลำนตลำด

นัด  
470,000.-บำท 470,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 

470,000.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 

470,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งจ้ำง 

เลขที่ 97/2563ลว.
12  พ.ค. 63 

92 จัดจ้ำง ป้ำยบอกทำง   409,000.-บำท 409,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 
409,000.-บำท 

หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 
409,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 98/2563ลว.

12  พ.ค. 63 
93 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร ข้ำวเปลือก 

 
8,205.-บำท 8,205.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนตั้งใจ 

8,205.-บำท 
ร้ำนตั้งใจ 

8,205.-บำท 
เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 99/2563ลว. 

21 พ.ค. 63 
94 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้ 

 
26,880.-บำท 26,880.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนพนำเทคนิค 

26,880.-บำท 
ร้ำนพนำเทคนิค 
26,880.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 100/2563ลว. 

28 พ.ค. 63 
95 จัดซื้อ ดิน 

 
40,000.-บำท 40,000.-บำท เฉพำะเจำะจง อรรณพบริกำร 

40,000.-บำท 
อรรณพบริกำร 
40,000.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 101/2563ลว. 

28 พ.ค. 63 
96 จัดจ้ำง ซ่อมแซมรถยต์ บค 4553 

อ้ำนำจเจริญ 
19,500.-บำท 19,500.-บำท เฉพำะเจำะจง อรรณพคำร์เซอร์วิส 

19,500.-บำท 
อรรณพคำร์เซอร์วิส 

19,500.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งจ้ำง 

เลขที่ 102/2563ลว.
29  พ.ค. 63 

97 จัดจ้ำง โฆษณำ ประชำสัมพนัธ์   10,000.-บำท 10,000.-บำท เฉพำะเจำะจง พนำ เรดิโอ 
10,000.-บำท 

พนำ เรดิโอ 
10,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 103/2563ลว.

2 มิ.ย. 63 



ล าดับ 
  ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

98 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน 
 

18,864.-บำท 18,864.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนปวนัรัตน์ เครื่องเขียน 
18,864.-บำท 

ร้ำนปวนัรัตน์ เครื่องเขียน 
18,864.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 103/2563ลว.

2 มิ.ย. 63 
99 จัดจ้ำง ปรับปรุงภูมิทัศน์  15,000.-บำท 15,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 

15,000.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 

15,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งจ้ำง 

เลขที่ 104/2563ลว. 
2 มิ.ย. 63 

100 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย อปพร. 
 

6,840.-บำท 6,840.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนตั้งใจ 
6,840.-บำท 

ร้ำนตั้งใจ 
6,840.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 106/2563ลว. 

9 มิ.ย. 63 
101 จัดจ้ำง ซ่อมแซมรถยรต์ นข 472 

อจ  
10,620.-บำท 10,620.-บำท เฉพำะเจำะจง อู่ วีระพลเซอร์วิส 

10,620.-บำท 
อู่ วีระพลเซอร์วิส 

10,620.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งจ้ำง 

เลขที่ 107/2563ลว. 
11 มิ.ย. 63 

102 จัดซื้อ วัสดุส้ำนักงำน 28,333.50บำท 28,333.50บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ล้้ำฟ้ำ โอแอ แอนด์ 
28,333.50บำท 

หจก.ล้้ำฟ้ำ โอแอ แอนด์ 
28,333.50บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 108/2563 
ลว.12 มิ.ย. 63 

103 จ้ำงเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต ์ 4,980.-บำท 4,980.-บำท เฉพำะเจำะจง อรรณพคำร์เซอร์วิส 
4,980.-บำท 

อรรณพคำร์เซอร์วิส 
4,980.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 109/2563ลว. 

15 มิ.ย. 63 
104 จัดจ้ำง ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 

ภำยในสำ้นักงำนเทศบำลตำ้บลพนำ  
33,600.-บำท 33,600.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 

33,600.-บำท 
หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 

33,600.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งจ้ำง 

เลขที่ 110/2563ลว.
17 พ.ค. 63 

105 จัดจ้ำง จัดท้ำระบบ e-service  24,000.-บำท 24,000.-บำท เฉพำะเจำะจง บ.ดังภุมิ จ้ำกัด 
24,000.-บำท 

บ.ดังภุมิ จ้ำกัด 
24,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 112/2563ลว.

23 พ.ค. 63 



ล าดับ 
  ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

106 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 
 

14,820.-บำท 14,820.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนตั้งใจ 
14,820.-บำท 

ร้ำนตั้งใจ 
14,820.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 113/2563ลว. 

29 มิ.ย. 63 
107 จัดซื้อ ชุดอุปกรณ์ DLTV 30,500.-บำท 30,500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพิ่มพูน คอมพิวเตอร์ 

30,500.-บำท 
ร้ำนเพิ่มพูน คอมพิวเตอร์ 

30,500.-บำท 
เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 114/2563ลว. 

29 มิ.ย. 63 
108 จัดซื้อ วัสดุไฟฟำ้และวทิย ุ 7,000.-บำท 7,000.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ ์

7,000.-บำท 
ร้ำนทรัพย์สมบูรณ ์

7,000.-บำท 
เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 115/2563ลว. 

30 มิ.ย. 63 
109 จัดซื้อ วัสดุกองช่ำง 220,250.-บำท 220,250.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.กำรชำ่ง 

220,250.-บำท 
ร้ำน ช.กำรชำ่ง 
220,250.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 116/2563ลว. 

24 ก.ค. 63 
110 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรกลำงวนั,อำหำร 

ว่ำง  
 

6,700.-บำท 6,700.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงอรทัย  คุ้มไพทูรย ์
6,700.-บำท 

นำงอรทัย  คุ้มไพทูรย ์
6,700.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 119/2563ลว. 

24 ก.ค. 63 
111 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 

 
6,540.-บำท 6,540.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำ้สมัยกอปปี ้

6,540.-บำท 
ร้ำนนำ้สมัยกอปปี ้

6,540.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งจ้ำง 

เลขที่ 120/2563ลว.
30 ก.ค. 63 

112 จัดจ้ำงซ่อม เคร่ืองปรับอำกำศ 
พร้อมติดตั้งพัดลม  

19,000.-บำท 19,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 
19,000.-บำท 

หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 
19,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 121/2563ลว. 

31 ก.ค. 63 
113 จัดซื้อ วัสดุก่อสร้ำง 40,690.-บำท 40,690.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์สมบูรณ ์

40,690.-บำท 
ร้ำนทรัพย์สมบูรณ ์

40,690.-บำท 
เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 124/2563ลว. 

4 ส.ค. 63 



ล าดับ 
  ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

114 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรกลำงวนั,อำหำร 
ว่ำง  
 

6,000.-บำท 6,000.-บำท เฉพำะเจำะจง นำงอรทัย  คุ้มไพทูรย ์
6,000.-บำท 

นำงอรทัย  คุ้มไพทูรย ์
6,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 125/2563ลว. 

4 ส.ค. 63 
115 จัดจ้ำงปรับปรุง ต่อเติมอำคำร

อเนกประสงค์ ร.ร.เทศบำลต้ำบล
พนำ  

499,000.-บำท 499,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 
499,000.-บำท 

หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 
499,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 127/2563ลว. 

7 ส.ค. 63 
116 จัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ 21,300.-บำท 21,300.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ล้้ำฟ้ำ โอแอ แอนด์ 

21,300.-บำท 
หจก.ล้้ำฟ้ำ โอแอ แอนด์ 

21,300.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งซื้อ 

เลขที่ 1282563 ลว. 
7 ส.ค. 63 

117 จัดจ้ำงซ่อมแซมประตู ศพด.
เทศบำลตำ้บลพนำ  

14,500.-บำท 14,500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนคลังอลูมิเนียม  
14,500.-บำท 

ร้ำนคลังอลูมิเนียม  
14,500.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 129/2563ลว. 

21 ส.ค. 63 
118 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน 21,300.-บำท 21,300.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ล้้ำฟ้ำ โอแอ แอนด์ 

21,300.-บำท 
หจก.ล้้ำฟ้ำ โอแอ แอนด์ 

21,300.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งซื้อ 

เลขที่ 131/2563 
ลว. 25 ส.ค. 63 

119 จัดจ้ำงซ่อมแซมประตู ศพด.
เทศบำลตำ้บลพนำ  

149,700.-บำท 149,700.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรศักดิ์กำรค้ำ 
149,700.-บำท 

ร้ำนสุรศักดิ์กำรค้ำ 
149,700.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 132/2563ลว. 

31 ส.ค. 63 
120 จัดซ้อ ต้นไม้ โครงกำรปลูกต้นไม้ฯ  49,700.-บำท 49,700.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรศักดิ์กำรค้ำ 

49,700.-บำท 
ร้ำนสุรศักดิ์กำรค้ำ 

49,700.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งซื้อ 

เลขที่ 135/2563ลว. 
14 ก.ย. 63 

121 จัดจ้ำง ซ่อมแซมประตสู้ำนักงำน
และห้องประชุม  

16,500.-บำท 16,500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งทิพย ์
16,500.-บำท 

ร้ำนรุ่งทิพย ์
16,500.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 136/2563ลว. 
22 ก.ย. 63 



ล าดับ 
  ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

122 จัดซื้อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 
 

15,496.-บำท 15,496.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนตั้งใจ 
15,496.-บำท 

ร้ำนตั้งใจ 
15,496.-บำท 

เพรำะมีอำชีพ 
จ้ำหน่ำยวสัด ุ

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 137/2563ลว. 

22 ก.ย. 63 
123 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,020.-บำท 15,020.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ล้้ำฟ้ำ โอแอ แอนด์ 

15,020.-บำท 
หจก.ล้้ำฟ้ำ โอแอ แอนด์ 

15,020.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งซื้อ 

เลขที่ 138/2563 
ลว. 22 ก.ย. 63 

124 จัดจ้ำง โครงกำรระบบประปำ 
พลังงำนแสงอำทิตย์  

98,650.-บำท 98,650.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 
98,650.-บำท 

หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 
98,650.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 139/2563ลว. 

22 ก.ย. 63 
125 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และ

กำรแพทย์ 
14,313.-บำท 14,313.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูแอนวี โอลดิง้ จ้ำกัด 

14,313.-บำท 
บริษัท ยูแอนวี โอลดิง้ จ้ำกัด 

14,313.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งซื้อ 

เลขที่ 140/2563 
ลว. 23 ก.ย. 63 

126 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์และ
กำรแพทย์ 

5,027.-บำท 5,027.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูแอนวี โอลดิง้ จ้ำกัด 
5,027.-บำท 

บริษัท ยูแอนวี โอลดิง้ จ้ำกัด 
5,027.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ 142/2563 
ลว. 23 ก.ย. 63 

127 จัดจ้ำง โครงกำรขุดลอกคลองกุด
ยำว 

215,500.-บำท 215,500.-บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำลีฟำร์ม 
215,500.-บำท 

ร้ำนมำลีฟำร์ม 
215,500.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 143/2563ลว. 

25 ก.ย. 63 
128 จัดจ้ำง ซ่อมแซมหลังคำส้ำนักงำน

เทศบำลตำ้บลพนำ 
300,000.-บำท 300,000.-บำท เฉพำะเจำะจง พรประเสริฐก่อสร้ำง  

300,000.-บำท 
พรประเสริฐก่อสร้ำง  

300,000.-บำท 
เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ

รับจ้ำงดังกล่ำว 
ใบสั่งจ้ำง 

เลขที่ 144/2563ลว. 
25 ก.ย. 63 

129 จัดจ้ำง ซ่อมแซมถนนลูกรังภำยใน
เขตเทศบำลต้ำบลพนำ  

484,000.-บำท 484,000.-บำท เฉพำะเจำะจง หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 
484,000.-บำท 

หจก.นภำกำรก่อสร้ำง 
484,000.-บำท 

เพรำะเป็นผู้มีอำชีพ
รับจ้ำงดังกล่ำว 

ใบสั่งจ้ำง 
เลขที่ 145/2563ลว. 

30 ก.ย. 63 



 


