
1

ตกลง สอบ ประกวด

1 น ้ำด่ืม 640.00               ⁄ พันนำน ้ำด่ืม 640.00            พันนำน ้ำด่ืม รำคำเหมำะสม

2 น ้ำมันเชื อเพลิง 22,200.00           ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 22,200.00        หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

3 จัดซื อเป็นนมพำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ 21,325.78           ⁄ 21,325.78        รำคำเหมำะสม

โรงเรียนในเขตพื นที่ต้ำบลพันนำ

4 จัดซื อเป็นนมพำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ 6,310.22             ⁄ 6,310.22          รำคำเหมำะสม

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

5 จัดซื อเป็นนมกล่องยูเอชที ส้ำหรับ 54,309.90           ⁄ 54,309.90        รำคำเหมำะสม

โรงเรียนในเขตพื นที่ต้ำบลพันนำ

6 จัดซื อเป็นนมกล่องยูเอชที ส้ำหรับ 16,070.10           ⁄ ร้ำนแสวงบริกำรวัสดุก่อสร้ำง 16,070.10        ร้ำนแสวงบริกำรวัสดุก่อสร้ำง รำคำเหมำะสม

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

7 จัดซื อต้นดำวเรืองเพื่อปลูกหน้ำอำคำร 20,000.00           ⁄ นำยเกรียงไกร  ชำรีเรือง 20,000.00        นำยเกรียงไกร  ชำรีเรือง รำคำเหมำะสม

ส้ำนักงำนและพื นที่เหมำะสม

8 จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง เพื่อใช้ในกำร 24,234.00           ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 24,234.00        หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

9 จัดซื อพันธุ์ไม้ เพื่อเป็นกำรฟื้นฟูและ 3,500.00             ⁄ ร้ำนอินแปลงพันธุ์ไม้ 3,500.00          ร้ำนอินแปลงพันธุ์ไม้ รำคำเหมำะสม

รักษำสภำพป่ำ

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

       (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

       หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

สหกรณ์โคนม

วำริชภูมิ จ้ำกัด

สหกรณ์โคนม

วำริชภูมิ จ้ำกัด

สหกรณ์โคนม

วำริชภูมิ จ้ำกัด

สหกรณ์โคนม

วำริชภูมิ จ้ำกัด

สหกรณ์โคนม

วำริชภูมิ จ้ำกัด

สหกรณ์โคนม

วำริชภูมิ จ้ำกัด

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ผู้เข้าเสนอราคาวงเงินงบประมาณ ราคาผู้เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2560

ล าดบั โครงการ



2

ตกลง สอบ ประกวด

10 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน (ส้ำนักปลัด) 3,852.00             ⁄ ร้ำนเวียงทอง 3,852.00          ร้ำนเวียงทอง รำคำเหมำะสม

(จัดซื อผ้ำยืดไฮเกรด สีด้ำ-ขำว)

11 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 2,615.00             ⁄ ร้ำนเจริญกำรพิมพ์ 2,615.00          ร้ำนเจริญกำรพิมพ์ รำคำเหมำะสม

เทศบัญญัติ ปี 2561

12 จ้ำงเหมำพนักงำนผลิตน ้ำประปำ 108,000.00          ⁄ นำยหนูแดง   เคนสีลำ 108,000.00      นำยหนูแดง   เคนสีลำ รำคำเหมำะสม

บ้ำนงิ ว หมู่ที่ 4 ต้ำบลพันนำ

13 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3,500.00             ⁄ บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ 3,500.00          บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ รำคำเหมำะสม

เพื่อใช้ในส้ำนักงำน แอนด์ ซัพพลำย จ้ำกัด แอนด์ ซัพพลำย จ้ำกัด

14 จัดหำต้นดำวเรืองพร้อมกระบะ 10,368.00           ⁄ นำยเกรียงไกร   ชำรีเรือง 10,368.00        นำยเกรียงไกร   ชำรีเรือง รำคำเหมำะสม

จ้ำนวน 16 ชุด

15 จ้ำงเหมำน้ำรถยนต์ส่วนกลำงเข้ำซ่อม 1,955.96             ⁄ บริษัท พิจิตรเพชร มอเตอร์ 1,955.96          บริษัท พิจิตรเพชร มอเตอร์ รำคำเหมำะสม

บ้ำรุง ทะเบียน กง 1279 คำร์ จ้ำกัด คำร์ จ้ำกัด

16 จ้ำงเหมำพนักงำนผลิตน ้ำประปำ 108,000.00          ⁄ นำยอนุศักด์ิ  หล้ำประเสริฐ 108,000.00      นำยอนุศักด์ิ  หล้ำประเสริฐ รำคำเหมำะสม

บ้ำนพันนำ หมู่ที่ 1,10,12 ต้ำบลพันนำ

17 จ้ำงเหมำจัดท้ำพวงมำลำ 1,500.00             ⁄ ร้ำนเล็กดอกไม้สด 1,500.00          ร้ำนเล็กดอกไม้สด รำคำเหมำะสม

18 จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอม 500.00               ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 500.00            ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

พิวเตอร์ (กองคลัง)

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

       (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

       หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ผู้ไดร้บัการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

วงเงินงบประมาณ

ประจ าเดือน ตุลาคม  2560

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอล าดบั โครงการ



3

ตกลง สอบ ประกวด

23

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

       (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

       หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

21

บริษัท โตโยต้ำเบสท์ ผู้จ้ำหน่ำย โต

โยต้ำ จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

จ้ำงเหมำครูผู้แลเด็กประจ้ำศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กสำมหนองสำมัคคี
35,000.00           ⁄ นำงสำวโกสม  กำสีคุณ         35,000.00 นำงสำวโกสม  กำสีคุณ รำคำเหมำะสม

35,000.00           นำงสำวโกสม  กำสีคุณ นำงสำวโกสม  กำสีคุณ        35,000.00

22
จ้ำงเหมำน้ำรถยนต์ส่วนกลำงเข้ำซ่อม

บ้ำรุง ทะเบียน กต 6820
5,038.10             ⁄

บริษัท โตโยต้ำเบสท์ ผู้จ้ำหน่ำย โต

โยต้ำ จ้ำกัด
          5,038.10

19

20 5,038.10             
บริษัท โตโยต้ำเบสท์ ผู้จ้ำหน่ำย โต

โยต้ำ จ้ำกัด

บริษัท โตโยต้ำเบสท์ ผู้จ้ำหน่ำย โต

โยต้ำ จ้ำกัด
          5,038.10

จ้ำงเหมำซ่อมออยคูลเลอร์ รถยนต์

ส่วนกลำง กง 1279 สน

จ้ำงเหมำครูผู้แลเด็กประจ้ำศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กสำมหนองสำมัคคี ⁄ รำคำเหมำะสม

รำคำเหมำะสม

จ้ำงเหมำน้ำรถยนต์ส่วนกลำงเข้ำซ่อม

บ้ำรุง ทะเบียน กต 6820
รำคำเหมำะสม

⁄

⁄

1,400.00             ร้ำนออยกำรช่ำง           1,400.00 ร้ำนออยกำรช่ำง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืกล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน ตุลาคม  2560



4

ตกลง สอบ ประกวด

24 35,000.00           ⁄ น.ส.เยำวลักษณ์  บุตรแดง 35,000.00        น.ส.เยำวลักษณ์  บุตรแดง รำคำเหมำะสม

จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ 

เพื่อใช้ในส้ำนักงำน แอนด์ ซัพพลำย จ้ำกัด แอนด์ ซัพพลำย จ้ำกัด
จัดซื อเป็นนมพำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ 67,023.88           ⁄ 67,023.88        รำคำเหมำะสม

โรงเรียนในเขตพื นที่ต้ำบลพันนำ

จัดซื อเป็นนมพำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ 19,832.12           ⁄ 19,832.12        รำคำเหมำะสม
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

       (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

       หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

จ้ำงเหมำครูผู้แลเด็กประจ้ำศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กบ้ำนโมน

25

3,500.00             ⁄ 3,500.00          26

⁄ รำคำเหมำะสม35,000.00           นำงสำวณัฐชยำ  นำมเสน 35,000.00        นำงสำวณัฐชยำ  นำมเสน

รำคำเหมำะสม

27
สหกรณ์โคนม

วำริชภูมิ จ้ำกัด

สหกรณ์โคนม

วำริชภูมิ จ้ำกัด

26
สหกรณ์โคนม

วำริชภูมิ จ้ำกัด

สหกรณ์โคนม

วำริชภูมิ จ้ำกัด

จ้ำงเหมำครูผู้แลเด็กประจ้ำศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กบ้ำนพันนำ

วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืกล าดบั

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน ตุลาคม  2560

โครงการ วงเงินงบประมาณ



5

ตกลง สอบ ประกวด

1 จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง 15,300.00          ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 15,300.00      หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

2 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน (น ้ำด่ืม) 600.00              ⁄ ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม 600.00           ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม รำคำเหมำะสม

3 จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส้ำนักปลัด) 3,160.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 3,160.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม
4

5 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสำธำฯ) 3,500.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 3,500.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

6 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 4,349.00           ⁄ หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น 4,349.00        หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น รำคำเหมำะสม

12 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยพลำสวูด 6,000.00           ⁄ นำงประยงค์  คุณสมบติั 6,000.00        นำงประยงค์  คุณสมบติั รำคำเหมำะสม

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก

92,000.00      นำยประมงค์  ค้ำภแูสน รำคำเหมำะสม

11
จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนิลแสดง

เจตจ้ำนงในกำรปฏบิติังำน
200.00              ⁄ ร้ำนสว่ำงโฆษณำ 200.00           ร้ำนสว่ำงโฆษณำ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2560

92,000.00          ⁄ นำยประมงค์  ค้ำภแูสน

จัดซื อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์ (สำรส้มชนิดใส)
30,000.00          ⁄

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

10
จ้ำงเหมำประผุ เคำะ พ่นสี รถยนต์

บรรทุกน ้ำเอนกประสงค์ บน 268 สน

14,100.00          ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 14,100.00      

รำคำเหมำะสม

เหตผุลที่คัดเลอืก

ร้ำน วี อำร์ พ ีซัพพลำย

หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม รำคำเหมำะสม

จัดซื อวัสดุก่อสร้ำงส้ำหรับงำนกิจกำร

ประปำ
49,000.00          ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 49,000.00      หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม รำคำเหมำะสม

จัดซื อวัสดุอืน่ๆ เพื่อใช้ในงำนกิจกำร

ประปำ

รำคำเหมำะสม

8 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 6,090.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 6,090.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

9 30,000.00      ร้ำน วี อำร์ พ ีซัพพลำย

7



6

ตกลง สอบ ประกวด

⁄

จ้ำงเหมำพนักงำนผลิตน ้ำประปำ ⁄

บ้ำนค้ำตำนำ หมู่ที่ 6 ต้ำบลพันนำ

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

       (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

       หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

รำคำเหมำะสม

รำคำเหมำะสม

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

จ้ำงเหมำบริกำรทั่วไป สังกัดกอง

กำรศึกษำ

ราคาผู้เสนอ เหตผุลที่คัดเลอืกผู้เข้าเสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที

รำคำเหมำะสม

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2560

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

3,400.00        

13
จ้ำงเหมำซ่อมปริ นเตอร์ส้ำนักงำน 

(งำนปอ้งกันและบรรเทำฯ)
1,400.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 1,400.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที

ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

15 70,000.00          นำงสำวกัญญำณัฐ  ผำลิชัย 70,000.00      

14
จ้ำงเหมำซ่อมแซมปรับปรุงกล้อง

วงจรปดิ
3,400.00           ⁄

นำงสำวกัญญำณัฐ  ผำลิชัย

3,000.00           นำยอำนนท ์  แก้วอ่ำ้ 3,000.00        นำยอำนนท ์  แก้วอ่ำ้16
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ตกลง สอบ ประกวด

1 จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง 18,800.00          ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 18,800.00      หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

2 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน (น ้ำด่ืม) 660.00              ⁄ ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม 660.00           ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม รำคำเหมำะสม

⁄

⁄

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ
       (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)
       หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

รำคำเหมำะสม⁄

รำคำเหมำะสม

ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ประจ าเดือน ธันวาคม  2560

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา เหตผุลที่คัดเลอืก

รำคำเหมำะสม3 3,596.00           ร้ำนเพชรภพูำน 3,596.00        ร้ำนเพชรภพูำน
จัดหำวัสดุอุกรณ์ในกำรด้ำเนินงำน

โครงกำรคนรุ่นใหม่ รู้รักสำมัคคี ร่วม

พัฒนำท้องถิ่น (กองกำรศึกษำ)

รำคำเหมำะสม

4
จัดซื อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (ส้ำนัก

ปลัด)
2,835.00           ⁄ ร้ำนแสวงบริกำรวัสดุก่อสร้ำง 2,835.00        

หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม

ร้ำนแสวงบริกำรวัสดุก่อสร้ำง รำคำเหมำะสม

5 จัดซื อวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ (กองช่ำง) 12,080.00          ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 12,080.00      หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม

57,884.26          ⁄ สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
57,884.26      

6
จัดซื อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

ในกิจกำรงำนประปำ
53,600.00          หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 53,600.00      

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

8

จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กในเขตเทศบำล

ต้ำบลพนันำ

17,127.74          
สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
17,127.74      

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด

7
จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

โรงเรียนในเขตเทศบำลต้ำบลพนันำ
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ตกลง สอบ ประกวด

16 จดัซื อวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองกำรศึกษำ) 11,550.00          ⁄ ร้ำนประเสริฐสิน 11,550.00      ร้ำนประเสริฐสิน รำคำเหมำะสม

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ    ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ
         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

12

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

2,560.00        หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม รำคำเหมำะสม

ล าดบั โครงการ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

9 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 2,154.00           ⁄ หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น 2,154.00        หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น

ประจ าเดือน ธันวาคม  2560

รำคำเหมำะสม

วงเงินงบประมาณ

11
จัดซื อเคร่ืองปั้มน ้ำหอยโข่ง เพื่อใช้ใน

กิจกำรประปำในควำมรับผิดชอบของ

เทศบำลต้ำบลพันนำ

20,000.00          ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม

10 จัดซื อไฟประดับ (ส้ำนักปลัด) 2,560.00           ⁄

20,000.00      หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม

วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

รำคำเหมำะสม

จัดซื อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประจ้ำ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนพันนำ
27,910.00          ⁄ หจก.วำทิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 4,849.00        หจก.วำทิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส รำคำเหมำะสม

รำคำเหมำะสม

13
จัดซื อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประจ้ำ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโมน
16,691.00          ⁄ หจก.วำทิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 16,691.00      หจก.วำทิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส รำคำเหมำะสม

14
จัดซื อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ประจ้ำ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสำมหนองสำมัคคี
15,405.00          ⁄ หจก.วำทิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 15,405.00      หจก.วำทิต เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

รำคำเหมำะสม15

5,000.00        

หจก.พรหมพำรักษ ์คอนสตรัคชั่น

17

จัดซื อวัสดุก่อสร้ำง (ปนูผสมเสร็จ) 51,800.00          ⁄ หจก.พรหมพำรักษ ์คอนสตรัคชั่น 51,800.00      

รำคำเหมำะสมร้ำนอุดรกำรค้ำ5,000.00           ⁄ ร้ำนอุดรกำรค้ำ
จัดซื อวัสดุตำมโครงกำรปอ้งกัน

อุบติัเหตุบนทอ้งถนนช่วงปใีหม่
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ตกลง สอบ ประกวด

18 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน (กองสวัสดิกำร) 3,510.00           ⁄ หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น 3,510.00        หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น รำคำเหมำะสม

22 ค่ำจัดซื อวัสดุกำรเกษตร (ส้ำนักปลัด) 8,606.00           ⁄ ร้ำนค้ำเจริญพนัธุไ์ม้ 8,606.00        ร้ำนค้ำเจริญพนัธุไ์ม้ รำคำเหมำะสม

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

23 นำยธีรยุทธิ ์  ค้ำมุง

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน ธันวาคม  2560

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

7,000.00        นำยธีรยุทธิ ์  ค้ำมุง

เหตผุลที่คัดเลอืก

รำคำเหมำะสม
จ้ำงเหมำบริกำรในกำรปฏบิติังำน

ธุรกำรและปฏบิติังำนด้ำนอืน่ๆ
7,000.00           ⁄

บ.ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพ

พลำย จ้ำกัด

3,000.00        นำยวงศ์สกล  ผำกงค้ำ

รำคำเหมำะสม

ค่ำจัดซื อเคร่ืองตัดหญ้ำแบบ

สำยสะพำย (ส้ำนักปลัด)
19,000.00          ⁄ บริษทั ริริน จ้ำกัด 19,000.00      บริษทั ริริน จ้ำกัด รำคำเหมำะสม

หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม

1,240.00           ⁄ ร้ำนพรทพิย์ อิเล็กทรอนิกส์ 1,240.00        

20
จัดซื อวัสดุก่อสร้ำงเพื่อใช้ในงำน

กิจกำรประปำ
3,678.00           ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 3,678.00        

รำคำเหมำะสม27
จัดหำรถยนต์โดยสำร (รถตู้)โครงกำร

คนรุ่นใหม่ รู้รักสำมัคคี
12,000.00          ⁄ นำยทองค้ำ   สมสิงห์ 12,000.00      

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

25
ค่ำจ้ำงเหมำเคร่ืองเสียงตำมโครงกำร

คนรุ่นใหม่ รู้รักสำมัคคี

ร้ำนพรทพิย์ อิเล็กทรอนิกส์ รำคำเหมำะสม19
จัดซื อวัสดุตำมโครงกำรปอ้งกัน

อุบติัเหตุบนทอ้งถนนช่วงปใีหม่

3,500.00           ⁄
บ.ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพ

พลำย จ้ำกัด
3,500.00        รำคำเหมำะสม

3,000.00           ⁄ นำยวงศ์สกล  ผำกงค้ำ รำคำเหมำะสม

ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เพื่อใช้

ประจ้ำในส้ำนักงำน
24

จัดหำรถยนต์โดยสำรไม่ประจ้ำทำง

โครงกำรคนรุ่นใหม่ รู้รักสำมัคคี
3,000.00           ⁄ นำยวีรพนัธ์  ทธุินนต์ 3,000.00        

ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

รำคำเหมำะสม

21

26 นำยวีรพนัธ์  ทธุินนต์

นำยทองค้ำ   สมสิงห์
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ตกลง สอบ ประกวด

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

          

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน ธันวาคม  2560

เหตผุลที่คัดเลอืก

28

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ

วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

2,340.00           ⁄ นำงฉวีวรรณ  พนัล ้ำ 2,340.00        นำงฉวีวรรณ  พนัล ้ำ

ราคาผู้เสนอ

รำคำเหมำะสม

29
จ้ำงเหมำซ่อมแซมมอเตอร์ปัม๊น ้ำหอยโข่ง

 งำนกิจกำรประปำบ้ำนพันนำ
1,500.00           ⁄ ร้ำนสหมอเตอร์ 1,500.00        ร้ำนสหมอเตอร์ รำคำเหมำะสม

จัดหำอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันใน

กำรรับรองประชุมสภำ

30
จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง

 ทะเบยีน 5921 สน
7,600.00           ⁄ อูโ่ยเชอร์วิส 7,600.00        อูโ่ยเชอร์วิส รำคำเหมำะสม

31
จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองฉีดพน่แบบ

สะพำยหลัง
600.00              ⁄ ร้ำนปณัจพล กำรเกษตร 600.00           ร้ำนปณัจพล กำรเกษตร รำคำเหมำะสม

32
จัดหำปำ้ยโครงกำรปอ้งกันและลด

อุบติัเหตุบนทอ้งถนนเทศกำรปใีหม่
1,320.00           ⁄ ร้ำนสว่ำงโฆษณำ 1,320.00        ร้ำนสว่ำงโฆษณำ รำคำเหมำะสม
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ตกลง สอบ ประกวด

4

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

โรงเรียนในเขตเทศบำลต้ำบลพนันำ
⁄ รำคำเหมำะสม

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

ประจ าเดือน มกราคม  2561

ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม

วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ

รำคำเหมำะสม

3 จัดซื อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 34,800.00          ⁄ หจก.เอกสิทธิ ์ยำงยนต์ 34,800.00      หจก.เอกสิทธิ ์ยำงยนต์ รำคำเหมำะสม

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กในเขตเทศบำล

ต้ำบลพนันำ

⁄ รำคำเหมำะสม

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

1 จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง 20,400.00          

2 จัดซื อน ้ำด่ืม 680.00              ⁄ ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม 680.00           

⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 20,400.00      หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ล าดบั โครงการ

64,115.52          
สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
64,115.52      

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด

รำคำเหมำะสม

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด

หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม

5 19,345.20          
สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
19,345.20      

6
จัดซื อวัสดุก่อสร้ำงเพื่อใช้ในงำน

กิจกำรประปำบำ้นพนันำใต้ ม.10
5,400.00           ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 5,400.00        

7
จัดซื อวัสดุก่อสร้ำงเพื่อใช้ในงำน

กิจกำรประปำ
3,085.00           ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 3,085.00        หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม รำคำเหมำะสม

8
จัดซื อวัสดุก่อสร้ำงเพื่อใช้ในงำน

กิจกำรประปำ
2,710.00           ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 2,710.00        หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม รำคำเหมำะสม

9
จัดซื อชุดก้ำงปลำ เพื่อใช้ในงำน

กิจกำรประปำบำ้นพนันำใต้ ม.10
6,000.00           ⁄ ร้ำนประเสริฐสิน 6,000.00        ร้ำนประเสริฐสิน รำคำเหมำะสม
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ตกลง สอบ ประกวด

⁄ รำคำเหมำะสม

รำคำเหมำะสม

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

จัดซื อวัสดุก่อสร้ำง (กองช่ำง) 

ซ่อมแซมประตูหอ้งน ้ำหญิง

จัดซื อครุภณัฑ์ส้ำนักงำน (กองคลัง)

13

⁄

เหตผุลที่คัดเลอืก

10
จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์             

(กองสวัสดิกำรสังคม)
9,150.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 9,150.00        

ประจ าเดือน มกราคม  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

11
จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน            

(ส้ำนักปลัด)
6,923.00           ⁄ หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น 6,923.00        หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น รำคำเหมำะสม

12
จัดซื อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

ส้ำหรับงำนประมวลผล (กองคลัง)
20,700.00          ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 20,700.00      ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

2,190.00           หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 2,190.00        หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม

14 5,900.00           ร้ำนยิง่เกรียงไกร กำรค้ำ 5,900.00        ร้ำนยิง่เกรียงไกร กำรค้ำ

15
จัดซื อครุภณัฑ์ส้ำนักงำน          

(กองคลัง) ตู้กระจกบำนเล่ือน
11,970.00          ⁄ ร้ำนยิง่เกรียงไกร กำรค้ำ

16
จัดซื อวัสดุก่อสร้ำง เพื่อซ่อมแซมทอ่

ระบำยน ้ำบำ้นพนันำใต้
1,080.00           ⁄ ร้ำนแสวงบริกำรวัสดุก่อสร้ำง 1,080.00        

5,000.00        ร้ำนประเสริฐสิน รำคำเหมำะสม

11,970.00      ร้ำนยิง่เกรียงไกร กำรค้ำ รำคำเหมำะสม

ร้ำนแสวงบริกำรวัสดุก่อสร้ำง

20,700.00          ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 20,700.00      

รำคำเหมำะสม

17 จัดซื อวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 5,000.00           ⁄ ร้ำนประเสริฐสิน

ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม18
จัดซื อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

ส้ำหรับงำนประมวลผล          (กอง

สำธำรณสุขฯ)
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ตกลง สอบ ประกวด

⁄ รำคำเหมำะสม

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)                        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

ประจ าเดือน มกราคม  2561

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

⁄ รำคำเหมำะสม

ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

                        ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ

19
จัดซื อครุภณัฑ์ปริ นเตอร์ชนิดเลเซอร์

หรือ LED (กองคลัง)
15,000.00          ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 15,000.00      

7,500.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที

20,700.00          ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 20,700.00      

รำคำเหมำะสม

20
จัดซื อเคร่ืองพมิพส้์ำหรับศูนย์พฒันำ

เด็กเล็กบำ้นโมน
7,500.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที

ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

22
จ้ำงเหมำบริกำรในกำรปฏบิติังำน

ธุรกำรและปฏบิติังำนด้ำนอืน่ๆ
7,000.00           นำยธีรยุทธิ ์  ค้ำมุง 7,000.00        นำยธีรยุทธิ ์  ค้ำมุง

21

จัดซื อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

ส้ำหรับงำนประมวลผล             

(กองกำรศึกษำ)

23
จ้ำงเหมำจัดหำของขวัญส้ำหรับเด็ก 

โครงกำรวันเด็กแหง่ชำติ 2561
24,000.00          ร้ำนประเสริฐสิน 24,000.00      ร้ำนประเสริฐสิน

24
จ้ำงเหมำถอดประกอบเปล่ียนยำงรถ

กระเช้ำไฟฟำ้เอนกประสงค์
1,000.00           ⁄ ร้ำนต๊อกกำรช่ำง 1,000.00        ร้ำนต๊อกกำรช่ำง รำคำเหมำะสม

25
จ้ำงเหมำจัดหำอำหำรเลี ยงเด็กตำม 

โครงกำรวันเด็กแหง่ชำติ 2561
24,000.00          ⁄ นำงสมใจ  อินทรจัน่ 24,000.00      นำงสมใจ  อินทรจัน่ รำคำเหมำะสม

26
จัดหำเคร่ืองเสียงใช้ในงำนตำม 

โครงกำรวันเด็กแหง่ชำติ 2561
2,000.00           ⁄ นำยจันทร   มำยูร 2,000.00        

27
จัดหำเคร่ืองไทยธรรม ตำมโครงกำร

บญุข้ำวจีย่ักษโ์บรำณ
6,300.00           ⁄ นำงสมใจ  อินทรจัน่ 6,300.00        

นำยจันทร   มำยูร รำคำเหมำะสม

นำงสมใจ  อินทรจัน่ รำคำเหมำะสม
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ตกลง สอบ ประกวด

⁄ รำคำเหมำะสม

⁄ รำคำเหมำะสม

⁄

⁄

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)                        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

ร้ำนแบงค์ประดับยนต์ 800.00           ร้ำนแบงค์ประดับยนต์ รำคำเหมำะสม28
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 

(กต 6820) สกลนคร
800.00              

10,000.00      

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร
ประจ าเดือน มกราคม  2561

⁄

29
จ้ำงเหมำจัดท้ำข้ำวจีย่ักษ ์ตำม

โครงกำรบญุข้ำวจีย่ักษโ์บรำณ
10,000.00          ⁄ นำยค้ำฟอง  คิรินทร์ นำยค้ำฟอง  คิรินทร์ รำคำเหมำะสม

ผู้เข้าเสนอราคา

ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

                        ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

จ้ำงเหมำจัดหำอำหำรว่ำงพร้อมน ้ำ

ด่ืมส้ำหรับแขกที่มำร่วมงำนตำม

โครงกำรบญุข้ำวจีย่ักษโ์บรำณ

จัดหำวัสดุฝึกอบรมตำมโครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพกลุ่มสตรีและแกนน้ำต้ำบลพัน

นำ

ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

3,500.00           ⁄ นำยเกรียงไกร  ชำรีเรือง 3,500.00        

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

นำยเกรียงไกร  ชำรีเรือง รำคำเหมำะสม

31
จ้ำงเหมำจัดหำเคร่ืองเสียงตำม

โครงกำรบญุข้ำวจีย่ักษโ์บรำณ
7,500.00           นำยก้องภพ   โคตรชำรี 7,500.00        นำยก้องภพ   โคตรชำรี

30
จ้ำงเหมำจัดเตรียมประดับตกแต่ง

สถำนที่ตำมโครงกำรบุญข้ำวจี่ยักษ์

โบรำณ

นำงแดง  คิรินทร์ 2,550.00        

32
จัดหำอำหำร,อำหำรว่ำงส้ำหรับผู้ท้ำ

พำนบำยสี
3,000.00           นำงแดง  คิรินทร์ 3,000.00        นำงแดง  คิรินทร์

นำงแดง  คิรินทร์ รำคำเหมำะสม

34 9,900.00           ร้ำนแสวงบริกำรวัสดุก่อสร้ำง 9,900.00        ร้ำนแสวงบริกำรวัสดุก่อสร้ำง รำคำเหมำะสม

33 2,550.00           

35
จัดท้ำป้ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ

กลุ่มสตรีและแกนน้ำต้ำบลพันนำ
300.00              ⁄ ร้ำนสว่ำงโฆษณำ 300.00           ร้ำนสว่ำงโฆษณำ รำคำเหมำะสม



15

ตกลง สอบ ประกวด

⁄

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)                        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

รำคำเหมำะสม36
จัดหำรถยนต์ปรับอำกำศตำมโครงกำร

พัฒนำศักยภำพกลุ่มสตรีและแกนน้ำ

ต้ำบลพันนำ

15,000.00          หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด นิลผกำ 15,000.00      หำ้งหุ้นส่วนจ้ำกัด นิลผกำ

3,150.00        นำงแดง   คิรินทร์

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มกราคม  2561

⁄

37
จ้ำงเหมำจัดหำภัตตำหำรถวำยพระสงฆ์

โครงกำรบุญข้ำวจี่ยักษ์โบรำณ
3,150.00           ⁄ นำงแดง   คิรินทร์

                 ลงชื่อ ...........................................ผู้รับผิดชอบ

                        ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ

รำคำเหมำะสม

38
จัดหำของสมนำคุณในกำรศึกษำดูงำน

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มสตรีและ

แกนน้ำต้ำบลพันนำ

1,000.00           ⁄ ร้ำนแสวงบริกำรวัสดุก่อสร้ำง 1,000.00        ร้ำนแสวงบริกำรวัสดุก่อสร้ำง รำคำเหมำะสม

39

จัดหำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำง

พร้อมเคร่ืองด่ืมตำมโครงกำรพัฒนำ

ศักยภำพกลุ่มสตรีและแกนน้ำต้ำบลพัน

นำ

4,500.00           นำงรัชนี   พมิเสน 4,500.00        นำงรัชนี   พมิเสน รำคำเหมำะสม



16

เจาะจง สอบ ประกวด

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ

วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

1 จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง 17,700.00          ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 17,700.00      หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

2 จัดซื อน ้ำด่ืม 690.00              ⁄ ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม 690.00           ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม รำคำเหมำะสม

3

จัดซื อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์ (สำรส้มส้ำหรับงำน

กิจกำรประปำ)

15,000.00          ⁄ ร้ำน วี อำร์ พ ีซัพพลำย 15,000.00      ร้ำน วี อำร์ พ ีซัพพลำย

18,424.00      

รำคำเหมำะสม

4
จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

โรงเรียนในเขตเทศบำลต้ำบลพนันำ
61,062.40          สหกรณ์โคนม

ขอนแก่น จ้ำกัด
61,062.40      สหกรณ์โคนม

ขอนแก่น จ้ำกัด

สหกรณ์โคนม

ขอนแก่น จ้ำกัด
5

จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กในเขตเทศบำล

ต้ำบลพนันำ

18,424.00          
สหกรณ์โคนม

ขอนแก่น จ้ำกัด

6
จัดซื อครุภณัฑ์ตู้กระจกบำนเล่ือน 

(กองคลัง)
15,000.00          ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ 15,000.00      ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ

7 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน (กองช่ำง) 6,648.00           หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น 6,648.00        หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น

8

จัดซื อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์ (คลอรีนผงส้ำหรับงำน

กิจกำรประปำ)

19,800.00          ⁄ ร้ำนจันทร์เพญ็  หน้ำนวน 19,800.00      ร้ำนจันทร์เพญ็  หน้ำนวน รำคำเหมำะสม

⁄ รำคำเหมำะสม

⁄

⁄

⁄

รำคำเหมำะสม

รำคำเหมำะสม

รำคำเหมำะสม
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เจาะจง สอบ ประกวด

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

ร้ำนวงศ์ชัย กำรไฟฟำ้ รำคำเหมำะสม

14
จัดซื อครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวิทยุ 

(ตู้ควบคุมปั๊มน ้ำ)
70,000.00          ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 70,000.00      หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม รำคำเหมำะสม

13
จัดซื อครุภณัฑ์กำรเกษตร (ปั๊ม

แช่อัตสแตนเลสอัตโนมัติ)
12,300.00          ⁄ ร้ำนวงศ์ชัย กำรไฟฟำ้ 12,300.00      

10

12 4,210.00           ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 4,210.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

9,500.00        หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม รำคำเหมำะสม

⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 1,800.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที

5,500.00        
บ.ช.อะไหล่ยนต์ สว่ำงแดนดิน 

จ้ำกัด

รำคำเหมำะสม

ผู้ได้รับการคัดเลือก

9
จัดซื อวัสดุก่อสร้ำง ส้ำหรับงำน

กิจกำรประปำในเขตเทศบำลต้ำบล

พนันำ

9,500.00           ⁄

6,648.00        

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ

จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส้ำนักปลัด) ⁄

5,500.00           

จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองสำธำฯ) 1,800.00           

บ.ช.อะไหล่ยนต์ สว่ำงแดนดิน 

จ้ำกัด

หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น รำคำเหมำะสม

16

จัดซื อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์ (คลอรีนผงส้ำหรับงำน

กิจกำรประปำ)

19,800.00          ⁄ ร้ำนจันทร์เพญ็  หน้ำนวน 19,800.00      ร้ำนจันทร์เพญ็  หน้ำนวน รำคำเหมำะสม

15 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน (กองช่ำง) 6,648.00           หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น

รำคำเหมำะสม

⁄

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2561

วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

⁄ รำคำเหมำะสม
จัดซื อแบตเตอร์ร่ี รถน ้ำเอนกประสงค์

 ทะเบยีน 628 สน
11

เหตผุลที่คัดเลอืก

หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม
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เจาะจง สอบ ประกวด

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

เหตผุลที่คัดเลอืก

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ

9,500.00        

1,800.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

จัดซื อแบตเตอร์ร่ี รถน ้ำเอนกประสงค์

 ทะเบยีน 628 สน

รำคำเหมำะสม

วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองสำธำฯ) 1,800.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที

17

จัดซื อวัสดุก่อสร้ำง ส้ำหรับงำน

กิจกำรประปำในเขตเทศบำลต้ำบล

พนันำ

9,500.00           ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม

5,500.00        

หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม

ร้ำนวงศ์ชัย กำรไฟฟำ้

บ.ช.อะไหล่ยนต์ สว่ำงแดนดิน 

จ้ำกัด

ผู้เข้าเสนอราคา

18

รำคำเหมำะสม

20 จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส้ำนักปลัด) 4,210.00           ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 4,210.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที

5,500.00           ⁄
บ.ช.อะไหล่ยนต์ สว่ำงแดนดิน 

จ้ำกัด

ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

22

19

70,000.00      

21
จัดซื อครุภณัฑ์กำรเกษตร (ปั๊ม

แช่อัตสแตนเลสอัตโนมัติ)
12,300.00          ร้ำนวงศ์ชัย กำรไฟฟำ้ 12,300.00      

จัดซื อครุภณัฑ์ไฟฟำ้และวิทยุ 

(ตู้ควบคุมปั๊มน ้ำ)
70,000.00          ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม รำคำเหมำะสม

23 จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 5,460.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที

จัดซื อวัสดุก่อสร้ำง ส้ำหรับงำน

กิจกำรประปำในเขตเทศบำลต้ำบล

พนันำ

2,260.00           หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 2,260.00        หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม24

รำคำเหมำะสม

รำคำเหมำะสม

⁄

⁄

⁄

หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม

5,460.00        

รำคำเหมำะสม
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เจาะจง สอบ ประกวด

ลงชื่อ................................................ผู้จัดท้ำ ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2561

3,500.00        

ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3,500.00           บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

⁄

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา

บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส รำคำเหมำะสม

26 จ้ำงเหมำต้ำแหน่งธุรกำรกองช่ำง 7,000.00           ⁄ นำยธีรยุทธิ ์ ค้ำมุง 7,000.00        นำยธีรยุทธิ ์ ค้ำมุง

25

รำคำเหมำะสม

27
จ้ำงซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง 

ทะเบยีน กง 1279 สน
1,500.00           ⁄ ร้ำนเนรมิตร คำร์แคร์ 1,500.00        ร้ำนเนรมิตร คำร์แคร์ รำคำเหมำะสม

นำงรัชนี   พมิเสน รำคำเหมำะสม28
จัดหำอำหำรว่ำง,อำหำรกลำงวัน 

ประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที1่ 

ครั งที่ 1

2,210.00           ⁄ นำงรัชนี   พมิเสน 2,210.00        



20

เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มีนาคม 2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

1 จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง 21,900.00          ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 21,900.00      หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

2 จัดซื อน ้ำด่ืม 740.00              ⁄ ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม 740.00           ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม รำคำเหมำะสม

3 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 2,930.00           ⁄ หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น 2,930.00        หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น รำคำเหมำะสม

4
จัดซื อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (ส้ำนัก

ปลัด)
5,630.00           ⁄ ร้ำนประเสริฐสิน 5,630.00        ร้ำนประเสริฐสิน รำคำเหมำะสม

5

จัดซื อวัสดุเคร่ืองเขียน ส้ำหรับ

ผู้เข้ำร่วมอบรมโครงกำรฝึกทบทวน 

(อปพร.)

3,770.00           ⁄ ร้ำนแสวงบริกำรวัสดุก่อสร้ำง 3,770.00        ร้ำนแสวงบริกำรวัสดุก่อสร้ำง รำคำเหมำะสม

6

จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิงส้ำหรับ

ภำคปฏบิติัตำมโครงกำรฝึกทบทวน 

(อปพร.)

2,000.00           ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 2,000.00        หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

7
จัดซื อแก๊สส้ำหรับภำคปฏบิติัตำม

โครงกำรฝึกทบทวน (อปพร.)
1,680.00           ⁄ นำยบรรจง  ยุทธครำม 1,680.00        นำยบรรจง  ยุทธครำม รำคำเหมำะสม

8
จัดซื อน ้ำมันพชืส้ำหรับภำคปฏบิติั

ตำมโครงกำรฝึกทบทวน (อปพร.)
200.00              ⁄ ร้ำนประเสริฐสิน 200.00           ร้ำนประเสริฐสิน รำคำเหมำะสม
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เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

12 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน (ส้ำนักปลัด) 1,700.00           ⁄ หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น

11 จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์(กองสำธำฯ) 4,350.00           4,350.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที

รำคำเหมำะสม

10

จัดซื ออำหำรเสริมนมกล่อง ยู เอช ที

 ส้ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็ก ในเขต

เทศบำลต้ำบลพนันำ

27,807.92          ⁄ สหกรณ์โคนม ขอนแก่น จ้ำกัด 27,807.92      สหกรณ์โคนม ขอนแก่น จ้ำกัด รำคำเหมำะสม

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

9

จัดซื ออำหำรเสริมนมกล่อง ยู เอช ที

 ส้ำหรับโรงเรียนในเขตเทศบำล

ต้ำบลพนันำ
101,597.44        ⁄ สหกรณ์โคนม ขอนแก่น จ้ำกัด 101,597.44     สหกรณ์โคนม ขอนแก่น จ้ำกัด

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มีนาคม 2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ

1,700.00        หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น รำคำเหมำะสม

13 จัดซื อชุดเคร่ืองแบบ อปพร. 144,000.00        ⁄ ร้ำนภพูำนหลวง 144,000.00     ร้ำนภพูำนหลวง รำคำเหมำะสม

14 จ้ำงเหมำต้ำแหน่งธุรกำรกองช่ำง 7,000.00           ⁄ นำยธีรยุทธิ ์ ค้ำมุง 7,000.00        นำยธีรยุทธิ ์ ค้ำมุง รำคำเหมำะสม

15 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3,500.00           ⁄ บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส 3,500.00        บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส รำคำเหมำะสม

16

จ้ำงเหมำจัดท้ำใบประกำศพร้อม

กรอบ ตำมโครงกำรวันสตรีสำกล

ประจ้ำป ี2561

1,200.00           ⁄ นำงนับดำว  สุพรรณเลิศ 1,200.00        นำงนับดำว  สุพรรณเลิศ รำคำเหมำะสม
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เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มีนาคม 2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

17
จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนิลโครงกำร

และปำ้ยรณรงค์ ตำมโครงกำรวัน

สตรีสำกลประจ้ำป ี2561

2,400.00           ⁄ ร้ำนสว่ำงโฆษณำ 2,400.00        ร้ำนสว่ำงโฆษณำ รำคำเหมำะสม

18
จัดหำเคร่ืองเสียงพร้อมเวทตีำม

โครงกำรวันสตรีสำกลประจ้ำป ี2561 9,000.00           ⁄ นำยพรใจ  ปิ่นใจ 9,000.00        นำยพรใจ  ปิ่นใจ รำคำเหมำะสม

19

จัดหำอำหำรกลำงวัน,อำหำรว่ำง

พร้อมเคร่ืองด่ืมตำมโครงกำรวันสตรี

สำกลประจ้ำป ี2561

17,500.00          ⁄ นำงสำวอรสำ   นำมสนที 17,500.00      นำงสำวอรสำ   นำมสนที รำคำเหมำะสม

20

จัดท้ำปำ้ยไวนิล ตำมโครงกำรอบรม

กฏหมำยในชีวิตประจ้ำวันแก่

ประชำชน

600.00              ⁄ ร้ำนสว่ำงโฆษณำ 600.00           ร้ำนสว่ำงโฆษณำ รำคำเหมำะสม

21

จัดหำอำหำรกลำงวัน,อำหำรว่ำง

พร้อมเคร่ืองด่ืมตำมโครงกำรอบรม

กฏหมำยในชีวิตประจ้ำวันแก่

ประชำชน

12,500.00          ⁄ นำงสำวอรสำ   นำมสนที 12,500.00      นำงสำวอรสำ   นำมสนที รำคำเหมำะสม

22 จ้ำงเหมำซ่อมเล่ือยโซ่ยนต์ 3,900.00           ⁄ ร้ำนปณัจพลกำรเกษตร 3,900.00        ร้ำนปณัจพลกำรเกษตร รำคำเหมำะสม

23
จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนิล ในพระรำช

พธิีพระรำชทำนปริญญำบตัร
1,200.00           ⁄ ร้ำนสว่ำงโฆษณำ 1,200.00        ร้ำนสว่ำงโฆษณำ รำคำเหมำะสม
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เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มีนาคม 2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

24
จ้ำงเหมำซ่อมแซมปั๊มน ้ำมอเตอร์

แบบจุม่ งำนกิจกำรประปำ
1,500.00           ⁄ ร้ำนสหมอเตอร์ 1,500.00        ร้ำนสหมอเตอร์ รำคำเหมำะสม

25

จัดหำรถรับส่งมวลชน ตำมโครงกำร

น้ำมวลชนเข้ำเฝ้ำรับเสด็จ สมเด็จ

พระเจ้ำอยูห่วัมหำวชิรำลงกรณ 

บดินทรเทพยวรำงกูร

3,000.00           ⁄ นำยวีรพนัธ์  ทธุินนต์ 3,000.00        นำยวีรพนัธ์  ทธุินนต์ รำคำเหมำะสม

26
จ้ำงเหมำเช่ำวัสดุอุปกรณ์ฝึก

ภำคปฏบิติัตำมโครงกำรฝึกทบทวน 

อปพร.

12,250.00          ⁄ ร้ำน เอส.บ ีซัพพลำย 12,250.00      ร้ำน เอส.บ ีซัพพลำย รำคำเหมำะสม

27
จัดหำอำหำร,อำหำรว่ำงพร้อมน ้ำด่ืม 

ตำมโครงกำรฝึกทบทวน อปพร.
29,520.00          ⁄ นำงสำวอรสำ   นำมสนที 29,520.00      นำงสำวอรสำ   นำมสนที รำคำเหมำะสม

ร้ำนสว่ำงโฆษณำ รำคำเหมำะสม

28
จ้ำงเหมำก่อสร้ำงวำงทอ่ระบำยน ้ำ 

ถนนสำยบำ้นพนันำ-บงึค้ำอ้อ
34,000.00          ⁄ หจก.โตโต้ก่อสร้ำง 2009 34,000.00      

บ.สินเจริญ คอนสตรัคชั่น 9797

 จ้ำกัด
45,000.00      

หจก.โตโต้ก่อสร้ำง 2009 รำคำเหมำะสม

29
จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนิล ตำม

โครงกำรฝึกทบทวน อปพร.
600.00              ⁄ ร้ำนสว่ำงโฆษณำ 600.00           

บ.สินเจริญ คอนสตรัคชั่น 9797 

จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม30

จ้ำงเหมำเกรดปรับแต่งผิวจรำจร

ถนนลูกรังภำยในเขตต้ำบลพนันำ
45,000.00          ⁄
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เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มีนาคม 2561

31

จัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรด้ำเนินงำน 

โครงกำรกีฬำหมู่บำ้นต้ำนยำเสพติด 

ประจ้ำป ี2561

18,360.00          ⁄ ร้ำนเพชรภพูำน 18,360.00      ร้ำนเพชรภพูำน รำคำเหมำะสม

32

จัดหำเสื อกีฬำเพื่อมอบใหน้ักกีฬำแต่

ละหมู่บำ้น ตำมโครงกำรกีฬำ

หมู่บำ้นต้ำนยำเสพติด ประจ้ำป ี2561
57,460.00          ⁄ ร้ำนเพชรภพูำน 57,460.00      ร้ำนเพชรภพูำน รำคำเหมำะสม

33
ซ่อมแซมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 

(ส้ำนักปลัด)
300.00              ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 300.00           ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

34
จัดหำอำหำรประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ

 สมัยที่ 1 ครั งที่ 1
2,340.00           ⁄ นำงสำวอรสำ   นำมสนที 2,340.00        นำงสำวอรสำ   นำมสนที รำคำเหมำะสม

35

จัดหำเคร่ืองเสียงประจ้ำกอง

อ้ำนวยกำร ตำมโครงกำรกีฬำ

หมู่บำ้นต้ำนยำเสพติด ประจ้ำป ี2561

20,000.00          ⁄ นำยจันทอน   มำยูร 20,000.00      นำยจันทอน   มำยูร รำคำเหมำะสม
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เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

ร้ำนประเสริฐสิน รำคำเหมำะสม9
จัดซื อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (ส้ำนัก

ปลัด)
600.00              ⁄ ร้ำนประเสริฐสิน 600.00           

ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

8

จัดซื อยำและเวชภณัฑ์กำรแพทย์ 

โครงกำรควบคุมปอ้งกันโรคพษิสุนัข

บำ้

25,000.00          ⁄ บ.พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ้ำกัด 25,000.00      บ.พนัธ์สวัสด์ิ เคมเทค จ้ำกัด รำคำเหมำะสม

7
จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์           

(กองกำรศึกษำ)
11,550.00          ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 11,550.00      

ร้ำน วี อำร์ พ ีซัพพลำย รำคำเหมำะสม

6
จัดซื อวัสดุส้ำนักงำนแบบพมิพ ์(กอง

คลัง)
6,977.90           ⁄

โรงพมิพอ์ำสำรักษำดินแดน 

กรมกำรปกครอง
6,977.90        

โรงพมิพอ์ำสำรักษำดินแดน 

กรมกำรปกครอง
รำคำเหมำะสม

5
จัดซื อวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 

ส้ำหรับงำนกิจกำรประปำ
28,200.00          ⁄ ร้ำน วี อำร์ พ ีซัพพลำย 28,200.00      

ร้ำนภพูำนหลวง รำคำเหมำะสม

4 จัดซื อวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ (กองช่ำง) 140.00              ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 140.00           หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม รำคำเหมำะสม

3 จัดซื อโพเด่ียม (ส้ำนักปลัด) 30,000.00          ⁄ ร้ำนภพูำนหลวง 30,000.00      

รำคำเหมำะสม

2 จัดซื อน ้ำด่ืม 780.00              ⁄ ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม 780.00           ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม รำคำเหมำะสม

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

1 จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง 23,400.00          ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 23,400.00      หจก.ประมวลบริกำร  1997

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน เมษายน  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ



26

เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

นำงไพรวัลย์  ปญัญำวงศ์ รำคำเหมำะสม18
จ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที่ โครงกำร

พฒันำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 2561
5,000.00           ⁄ นำงไพรวัลย์  ปญัญำวงศ์ 5,000.00        

ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

17
จ้ำงเหมำบริกำรต้ำแหน่งธุรกำรกอง

ช่ำง
7,000.00           ⁄ นำยธีรยุทธิ ์  ค้ำมุง 7,000.00        นำยธีรยุทธิ ์  ค้ำมุง รำคำเหมำะสม

16 จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 1,470.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 1,470.00        

ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

15 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 5,900.00           ⁄ หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น 5,900.00        หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น รำคำเหมำะสม

14
จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์           

(กองส่งเสริมกำรเกษตร)
15,200.00          ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 15,200.00      

บริษทั ว.ส่ือสำร จ้ำกัด รำคำเหมำะสม

13
จดัซื อครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง สำยส่ง

น ้ำแบบยำงสังเครำะห์
27,000.00          ⁄ บริษทั ว.ส่ือสำร จ้ำกัด 27,000.00      บริษทั ว.ส่ือสำร จ้ำกัด รำคำเหมำะสม

12
จัดซื อครุภณ์ัเคร่ืองดับเพลิง  (ส้ำนัก

ปลัด)
6,500.00           ⁄ บริษทั ว.ส่ือสำร จ้ำกัด 6,500.00        

รำคำเหมำะสม

11
จัดซื อวัสดุก่อสร้ำง ส้ำหรับงำน

กิจกำรประปำในเขตต้ำบลพนันำ
1,060.00           ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 1,060.00        หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม รำคำเหมำะสม

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

10
จัดซื อวัสดุก่อสร้ำง ส้ำหรับงำน

กิจกำรประปำในเขตต้ำบลพนันำ
900.00              ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 900.00           หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน เมษายน  2561



27

เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน เมษายน  2561
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

นำงไพรวัลย์  ปญัญำวงศ์ รำคำเหมำะสม

25
จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำรปอ้งกัน

และแก้ไขปญัหำอุบติัเหตุบนทอ้ง

ถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์

1,800.00           ⁄ ร้ำนสว่ำงโฆษณำ 1,800.00        ร้ำนสว่ำงโฆษณำ รำคำเหมำะสม

24
จำ้งเหมำจดัหำอำหำรว่ำงพร้อม

เคร่ืองด่ืม โครงกำรพฒันำคุณภำพชวีิต

ผู้สูงอำย ุ2561

5,000.00           ⁄ นำงไพรวัลย์  ปญัญำวงศ์ 5,000.00        

ร้ำนแสวงบริกำรวัสดุก่อสร้ำง รำคำเหมำะสม

23
จำ้งเหมำเชำ่เคร่ืองเสียงพร้อมเวท ีตำม

โครงกำรพฒันำคุณภำพชวีิตผู้สูงอำย ุ

2561

9,000.00           ⁄ นำยไพลศำล   พลเวียง 9,000.00        นำยไพลศำล   พลเวียง รำคำเหมำะสม

22
จำ้งเหมำจดัหำของช้ำร่วย ตำม

โครงกำรพฒันำคุณภำพชวีิตผู้สูงอำย ุ

2561

11,340.00          ⁄ ร้ำนแสวงบริกำรวัสดุก่อสร้ำง 11,340.00      

ร้ำนส่องดำวกำรพมิพ์ รำคำเหมำะสม

21
จำ้งเหมำจดัหำอำหำร โครงกำรพฒันำ

คุณภำพชวีิตผู้สูงอำย ุ2561
20,000.00          ⁄ นำงสำวอรสำ  นำมสนที 20,000.00      นำงสำวอรสำ  นำมสนที รำคำเหมำะสม

20
จำ้งเหมำจดัท้ำใบเกยีรติบตัร พร้อม

กรอบ โครงกำรพฒันำคุณภำพชวีิต

ผู้สูงอำย ุ2561

1,200.00           ⁄ ร้ำนส่องดำวกำรพมิพ์ 1,200.00        

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

19
จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล โครงกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 2561
1,800.00           ⁄ ร้ำนสว่ำงโฆษณำ 1,800.00        ร้ำนสว่ำงโฆษณำ รำคำเหมำะสม

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



28

เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

นำยทรงศักด์ิ   ไชยบตุร รำคำเหมำะสม31
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนกูช้ีพกูภ้ยั
3,900.00           ⁄ นำยทรงศักด์ิ   ไชยบตุร 3,900.00        

นำยฤทธิรงค์   สำระบตุร รำคำเหมำะสม

30
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนกูช้ีพกูภ้ยั
3,900.00           ⁄ นำยพนมไพร   ทองขำว 3,900.00        นำยพนมไพร   ทองขำว รำคำเหมำะสม

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน เมษายน  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

26
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

3,900.00           ⁄ นำยวิชัย   โสภรัิกษ์ 3,900.00        นำยวิชัย   โสภรัิกษ์ รำคำเหมำะสม

27

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

3,900.00           ⁄ นำยนันธพงศ์   จันทอง 3,900.00        นำยนันธพงศ์   จันทอง รำคำเหมำะสม

28

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

3,900.00           ⁄ นำยกรวิทย์   ชนะมำร 3,900.00        นำยกรวิทย์   ชนะมำร รำคำเหมำะสม

29
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนกูช้ีพกูภ้ยั
3,900.00           ⁄ นำยฤทธิรงค์   สำระบตุร 3,900.00        



29

เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

37 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3,500.00           บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส 3,500.00        บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส⁄

ร้ำนบำ้นปำ้ย รำคำเหมำะสม

รำคำเหมำะสม

36 จ้ำงเหมำจัดท้ำตรำยำง (กองคลัง) 1,650.00           ⁄ ร้ำนบำ้นปำ้ย 1,650.00        

นำยรำม   รักษำรำช รำคำเหมำะสม

35 จ้ำงเหมำซ่อมคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1,000.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 1,000.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

34

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

3,900.00           ⁄ นำยรำม   รักษำรำช 3,900.00        

รำคำเหมำะสม

33

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

3,900.00           ⁄ นำยชลิตร   ต้นเตย 3,900.00        นำยชลิตร   ต้นเตย รำคำเหมำะสม

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

32

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

3,900.00           ⁄ นำยยศพล   คนเที่ยง 3,900.00        นำยยศพล   คนเที่ยง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน เมษายน  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ
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เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น รำคำเหมำะสม

9
จัดซื อเคร่ืองขยำยเสียงแบบลำกจูง   

(กองสวัสดิกำรสังคม)
15,000.00          ⁄ ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ 15,000.00      ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ รำคำเหมำะสม

8
จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน                

(กองสวัสดิกำรสังคม)
1,629.00           ⁄ หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น 1,629.00        

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

7
จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กในเขตเทศบำล

ต้ำบลพนันำ

29,478.40          ⁄
สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
29,478.40      

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

6
จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

โรงเรียนในเขตเทศบำลต้ำบลพนันำ
97,699.84          ⁄

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
97,699.84      

ร้ำน ช.วิศวกรรม รำคำเหมำะสม

5
จัดซื อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ส้ำหรับงำน

กิจกำรประปำในเขตต้ำบลพันนำ
1,230.00           ⁄ ร้ำนวงศ์ชัยกำรไฟฟำ้ 1,230.00        ร้ำนวงศ์ชัยกำรไฟฟำ้ รำคำเหมำะสม

4
จัดซื อวัสดุก่อสร้ำง ส้ำหรับงำน

กิจกำรประปำในเขตต้ำบลพนันำ
3,169.00           ⁄ ร้ำน ช.วิศวกรรม 3,169.00        

ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม รำคำเหมำะสม

3
จัดซื อวัสดุก่อสร้ำง ส้ำหรับงำน

กิจกำรประปำในเขตต้ำบลพนันำ
6,350.00           ⁄ ร้ำน ช.วิศวกรรม 6,350.00        ร้ำน ช.วิศวกรรม รำคำเหมำะสม

2 จัดซื อน ้ำด่ืม 800.00              ⁄ ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม 800.00           

1 จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง 24,660.00          ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 24,660.00      หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก
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เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

นำยธีรยุทธิ ์  ค้ำมุง รำคำเหมำะสม18
จ้ำงเหมำบริกำรต้ำแหน่งธุรกำรกอง

ช่ำง
7,000.00           ⁄ นำยธีรยุทธิ ์  ค้ำมุง 7,000.00        

ร้ำนภพูำนหลวง รำคำเหมำะสม

17
จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน                

(กองส่งเสริมกำรเกษตร)
1,255.00           ⁄ หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น 1,255.00        หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น รำคำเหมำะสม

16
จัดซื อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์ (กองสำธำรณสุขฯ)
99,200.00          ⁄ ร้ำนภพูำนหลวง 99,200.00      

ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ รำคำเหมำะสม

15
จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน                

(ส้ำนักปลัด)
10,944.00          ⁄ หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น 10,944.00      หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น รำคำเหมำะสม

14
จัดซื อครุภณัฑ์ส้ำนักงำน         (กอง

คลัง)
4,500.00           ⁄ ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ 4,500.00        

ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ รำคำเหมำะสม

13
จัดซื อแบตเตอร์ร่ีส้ำหรับรถยนต์

ส่วนกลำง ทะเบยีน 1729 สน
2,750.00           ⁄

บ. ช.อะไหล่ยนต์ สว่ำงแดนดิน 

จ้ำกัด
2,750.00        

บ. ช.อะไหล่ยนต์ สว่ำงแดนดิน 

จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

12 จัดซื อตู้เหล็กชนิดบำนทบึ (กองช่ำง) 11,000.00          ⁄ ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ 11,000.00      

รำคำเหมำะสม

11
จัดซื อครุภณัฑ์ส้ำนักงำน         (กอง

กำรศึกษำ)
9,000.00           ⁄ ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ 9,000.00        ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ รำคำเหมำะสม

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

10
จัดซื อครุภณัฑ์ส้ำนักงำน         (กอง

สวัสดิกำรสังคม)
9,000.00           ⁄ ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ 9,000.00        ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2561
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เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

นำยฤทธิรงค์   สำระบตุร รำคำเหมำะสม25
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนกูช้ีพกูภ้ยั
6,300.00           ⁄ นำยฤทธิรงค์   สำระบตุร 6,300.00        

นำยนันธพงศ์   จันทอง รำคำเหมำะสม

24

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

6,300.00           ⁄ นำยกรวิทย์   ชนะมำร 6,300.00        นำยกรวิทย์   ชนะมำร รำคำเหมำะสม

23

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

6,300.00           ⁄ นำยนันธพงศ์   จันทอง 6,300.00        

นำงสำวณัฐชยำ   นำมเสน รำคำเหมำะสม

22
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

6,300.00           ⁄ นำยวิชัย   โสภรัิกษ์ 6,300.00        นำยวิชัย   โสภรัิกษ์ รำคำเหมำะสม

21
จ้ำงเหมำบริกำรครูประจ้ำศูนย์พฒันำ

เด็กเล็กศูนย์บำ้นพนันำ
7,000.00           ⁄ นำงสำวณัฐชยำ   นำมเสน 7,000.00        

รำคำเหมำะสม

20
จ้ำงเหมำบริกำรครูประจ้ำศูนย์พฒันำ

เด็กเล็กศูนย์บำ้นโมน
7,000.00           ⁄ นำงสำวเยำวลักษณ์   บตุรแดง 7,000.00        นำงสำวเยำวลักษณ์   บตุรแดง รำคำเหมำะสม

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

19
จำ้งเหมำบริกำรครูประจำ้ศูนยพ์ัฒนำเด็ก

เล็กศูนยส์ำมหนองสำมคัคี
7,000.00           ⁄ นำงสำวโกสม   กำสีคุณ 7,000.00        นำงสำวโกสม   กำสีคุณ



33

เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

หจก.โตโต้ก่อสร้ำง 1997 รำคำเหมำะสม32 จ้ำงเหมำวำงทอ่ระบำยน ้ำเพื่อ

กำรเกษตร
94,000.00          ⁄ หจก.โตโต้ก่อสร้ำง 1997 9,400.00        

นำยรำม   รักษำรำช

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

6,300.00           ⁄ นำยรำม   รักษำรำช รำคำเหมำะสม

31 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3,500.00           ⁄ บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส 3,500.00        บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส รำคำเหมำะสม

30 6,300.00        

นำยยศพล   คนเที่ยง รำคำเหมำะสม

29
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

6,300.00           ⁄ นำยชลิตร   ต้นเตย 6,300.00        นำยชลิตร   ต้นเตย

รำคำเหมำะสม

รำคำเหมำะสม

28

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

6,300.00           ⁄ นำยยศพล   คนเที่ยง 6,300.00        

6,300.00        นำยพนมไพร   ทองขำว รำคำเหมำะสม

27
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนกูช้ีพกูภ้ยั
6,300.00           ⁄ นำยทรงศักด์ิ   ไชยบตุร 6,300.00        นำยทรงศักด์ิ   ไชยบตุร

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

26
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนกูช้ีพกูภ้ยั
6,300.00           ⁄ นำยพนมไพร   ทองขำว

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง



34

เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)        (นำงเภำเงิน   งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ      ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

2,200.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

นำงค้ำพลอย  จันทองไสย รำคำเหมำะสม

40
จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภณัฑ์ปร๊ิน    เต

อร์กองช่ำง
2,200.00           

39
จดัหำอำหำร,อำหำรว่ำงพร้อม

เคร่ืองด่ืม โครงกำรอบรมอำชพีระยะ

สั น ประจ้ำป ี2561

18,750.00          ⁄ นำงค้ำพลอย  จันทองไสย 1,750.00        

⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที

ร้ำนเจริญกำรพมิพ์ รำคำเหมำะสม

38
จดัหำวัสดุในกำรฝึกอบรม โครงกำร

อบรมอำชพีระยะสั น ประจ้ำป ี2561
2,200.00           ⁄ ร้ำนแสงจันทร์เภสัช 2,200.00        ร้ำนแสงจันทร์เภสัช รำคำเหมำะสม

37
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรฝึกอบรม ตำม

โครงกำรอบรมอำชีพระยะสั น ประจ้ำปี

 2561

1,920.00           ⁄ ร้ำนเจริญกำรพมิพ์ 1,920.00        

ร้ำนสว่ำงโฆษณำ รำคำเหมำะสม

36
จัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม ตำม

โครงกำรอบรมอำชีพระยะสั น ประจ้ำปี

 2561

2,394.00           ⁄ ร้ำนแสวงบริกำรวัสดุก่อสร้ำง 2,394.00        ร้ำนแสวงบริกำรวัสดุก่อสร้ำง รำคำเหมำะสม

35
จำ้งเหมำจดัท้ำป้ำยไวนิลตำมโครงกำร

อบรมอำชพีระยะสั น ประจำ้ปี 2561
350.00              ⁄ ร้ำนสว่ำงโฆษณำ 350.00           

รำคำเหมำะสม

34
จ้ำงเหมำซักผ้ำประดับ ผำปโูต๊ะ และ

ผ้ำคลุมเก้ำอี 
750.00              ⁄ นำงวิลำวัลย์   อินทรเกษม 750.00           นำงวิลำวัลย์   อินทรเกษม รำคำเหมำะสม

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

33
จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภณัฑ์ปร๊ิน   เต

อร์กองคลัง
500.00              ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 500.00           ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที
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เจาะจง สอบ ประกวด

(ลงชื่อ)

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

ล าดบั

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มิถุนายน  2561

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

1 จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง 18,300.00          ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 18,300.00      หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

2 จัดซื อน ้ำด่ืม 760.00              ⁄ ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม 760.00           ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม รำคำเหมำะสม

3 จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองช่ำง) 1,800.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 1,800.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

4

จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง เพื่อใช้ควบคุม

และปอ้งกันโรคไข้เลือดออกในเขต

ต้ำบลพนันำ

35,510.00          ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 35,510.00      หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

5 จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 14,010.00          ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 14,010.00      ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

6
จัดซื อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

ส้ำหรับงำนกิจกำรประปำ
43,200.00          ⁄ ร้ำน วี อำร์ พ ีซัพพลำย 43,200.00      ร้ำน วี อำร์ พ ีซัพพลำย รำคำเหมำะสม

7
จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน             (วัสดุ

แบบพมิพก์องคลัง)
2,384.05           ⁄

โรงพมิพอ์ำสำรักษำดินแดน 

กรมกำรปกครอง
2,384.05        

โรงพมิพอ์ำสำรักษำดินแดน 

กรมกำรปกครอง
รำคำเหมำะสม

8
จัดซื อครุภณัฑ์กำรเกษตร             

(ซัมเมอร์ส)
36,000.00          ⁄ ร้ำนประเสริฐสิน 36,000.00      ร้ำนประเสริฐสิน รำคำเหมำะสม

9
จัดซื อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน ส้ำหรับศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กสำมหนองสำมัคคี
4,500.00           ⁄ ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ 4,500.00        ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ รำคำเหมำะสม

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ



36

เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)
         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร
ประจ าเดือน มิถุนายน  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

10 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 4,329.50           ⁄ บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส 4,329.50        บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส รำคำเหมำะสม

11
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏิบติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้ชีพ

กู้ภัย

6,300.00           ⁄ นำยนันธพงศ์   จันทอง 6,300.00        นำยนันธพงศ์   จันทอง รำคำเหมำะสม

12
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏิบติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้ชีพ

กู้ภัย

6,300.00           ⁄ นำยกรวิทย์   ชนะมำร 6,300.00        นำยกรวิทย์   ชนะมำร รำคำเหมำะสม

13
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏิบติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้ชีพ

กู้ภัย

6,300.00           ⁄ นำยวิชัย   โสภรัิกษ์ 6,300.00        นำยวิชัย   โสภรัิกษ์ รำคำเหมำะสม

14
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนกูช้ีพกูภ้ยั
6,300.00           ⁄ นำยฤทธิรงค์   สำระบตุร 6,300.00        นำยฤทธิรงค์   สำระบตุร รำคำเหมำะสม

15
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนกูช้ีพกูภ้ยั
6,300.00           ⁄ นำยพนมไพร   ทองขำว 6,300.00        นำยพนมไพร   ทองขำว รำคำเหมำะสม

นำยยศพล   คนเที่ยง รำคำเหมำะสม

16
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนกูช้ีพกูภ้ยั
6,300.00           ⁄ นำยทรงศักด์ิ   ไชยบตุร 6,300.00        นำยทรงศักด์ิ   ไชยบตุร รำคำเหมำะสม

17
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

6,300.00           ⁄ นำยยศพล   คนเที่ยง 6,300.00        

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)
หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

                          (ลงชื่อ)
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เจาะจง สอบ ประกวด

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

บ.โตโยต้ำเบสท ์ผู้จ้ำหน่ำยโต

โยต้ำ จ้ำกัด
4,097.03        

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มิถุนายน  2561

บ.พจิิตรเพชรมอเตอร์คำร์ จ้ำกัด 

ส้ำนักงำนใหญ่
รำคำเหมำะสม

24
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง

เข้ำซ่อมบ้ำรุง กต 6820 สน
4,097.03           ⁄

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

18
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

6,300.00           ⁄ นำยชลิตร   ต้นเตย 6,300.00        นำยชลิตร   ต้นเตย รำคำเหมำะสม

19

จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

6,300.00           ⁄ นำยรำม   รักษำรำช 6,300.00        นำยรำม   รักษำรำช รำคำเหมำะสม

นำงสำวโกสม   กำสีคุณ รำคำเหมำะสม

20
จ้ำงเหมำบริกำรครูประจ้ำศูนย์พฒันำ

เด็กเล็กศูนย์บำ้นพนันำ
7,000.00           ⁄ นำงสำวณัฐชยำ   นำมเสน 7,000.00        

นำงสำวเยำวลักษณ์   บตุรแดง 7,000.00        

นำงสำวณัฐชยำ   นำมเสน รำคำเหมำะสม

21
จำ้งเหมำบริกำรครูประจำ้ศูนยพ์ัฒนำเด็ก

เล็กศูนยส์ำมหนองสำมคัคี
7,000.00           ⁄ นำงสำวโกสม   กำสีคุณ 7,000.00        

รำคำเหมำะสม

นำงค้ำพลอย   จันทองไสย รำคำเหมำะสม

26
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำงเข้ำ

ซ่อมบ้ำรุง กง 1279 สน
3,063.41           ⁄

บ.พจิิตรเพชรมอเตอร์คำร์ จ้ำกัด

 ส้ำนักงำนใหญ่
3,063.41        

22

รำคำเหมำะสม

                          (ลงชื่อ)
(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

25
จัดหำอำหำร,อำหำรว่ำงในกำรเลี ยง

รับรองประชุมสภำ
2,340.00           ⁄ นำงค้ำพลอย   จันทองไสย 2,340.00        

นำยธีรยุทธิ ์  ค้ำมุง

นำงสำวเยำวลักษณ์   บตุรแดง
จ้ำงเหมำบริกำรครูประจ้ำศูนย์พฒันำ

เด็กเล็กศูนย์บำ้นโมน
7,000.00           ⁄

23
จ้ำงเหมำบริกำรต้ำแหน่งธุรกำรกอง

ช่ำง
1,864.00           นำยธีรยุทธิ ์  ค้ำมุง 1,864.00        ⁄

บ.โตโยต้ำเบสท ์ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ

 จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม
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         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มิถุนายน  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

27 จ้ำงเหมำซ่อมประตูส้ำนักงำน 3,400.00           ⁄ นำยถนอมพล   หอมจันทร์ 3,400.00        นำยถนอมพล   หอมจันทร์ รำคำเหมำะสม

28
จ้ำงเหมำซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ส้ำนักงำน (ส้ำนักปลัด)
500.00              ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 500.00           ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

29
จ้ำงเหมำซ่อมโทรทศัน์สี หอ้งงำน

ปอ้งกันฯ
800.00              ⁄ ร้ำนรุ่งโรจน์ธุรกิจแอร์ 800.00           ร้ำนรุ่งโรจน์ธุรกิจแอร์ รำคำเหมำะสม

30
จ้ำงเหมำซ่อมครุภณัฑ์ปร๊ินเตอร์

ส้ำนักงำน (กองคลัง)
500.00              ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 500.00           ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

                          (ลงชื่อ)

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ
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เจาะจง สอบ ประกวด

(ลงชื่อ)

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กรกฎาคม  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น รำคำเหมำะสม

ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

1 จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง 25,500.00          ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 25,500.00      หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

2 จัดซื อน ้ำด่ืม 780.00              ⁄ ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม 780.00           ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม รำคำเหมำะสม

3
จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์          (กอง

ส่งเสริมกำรเกษตร)
7,600.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 7,600.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

4
จัดซื อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน ตู้กระจกบำน

เล่ือน   (กองช่ำง)
8,000.00           ⁄ ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ 8,000.00        ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ รำคำเหมำะสม

5 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน (ส้ำนักปลัด) 970.00              ⁄ หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น 970.00           หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น รำคำเหมำะสม

6
จัดซื อวัสดุวัสดุส้ำนักงำน          

(กองสำธำรณสุขฯ)
9,926.00           ⁄ ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ 9,926.00        ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ รำคำเหมำะสม

7 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน  (กองช่ำง) 10,548.00          ⁄ ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ 10,548.00      ร้ำนยิง่เกรียงไกรกำรค้ำ รำคำเหมำะสม

8
จัดซื อวัสดุก่อสร้ำง ส้ำหรับงำน

กิจกำรประปำ
2,160.00           ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 2,160.00        หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม รำคำเหมำะสม

9 จัดซื อวัสดุก่อสร้ำง  (กองช่ำง) 13,500.00          ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 13,500.00      หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม รำคำเหมำะสม

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

10
จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน            (กอง

สวัสดิกำรสังคม)
5,920.00           ⁄ หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น 5,920.00        
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เจาะจง สอบ ประกวด

(ลงชื่อ)

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

ร้ำนเอกวิทยำภณัฑ์ รำคำเหมำะสม

14
จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

โรงเรียนในเขตเทศบำลต้ำบลพนันำ
67,116.00          ⁄

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
67,116.00      

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

13
จัดซื อวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (ส้ำนัก

ปลัด)
9,776.00           ⁄ ร้ำนเอกวิทยำภณัฑ์ 9,776.00        

รำคำเหมำะสม

12 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน  (กองคลัง) 4,000.00           ⁄ หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น 4,000.00        หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น รำคำเหมำะสม

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

11
จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์            

(กองช่ำง)
2,376.00           ⁄ หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น 2,376.00        หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร
ประจ าเดือน กรกฎาคม  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ

15
จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กในเขตเทศบำล

ต้ำบลพนันำ

13,949.60          ⁄
สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
13,949.60      

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

16 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรขำวด้ำ 3,500.00           ⁄ บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส 3,500.00        บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส รำคำเหมำะสม

17 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรสี 1,104.00           ⁄ บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส 1,104.00        บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส รำคำเหมำะสม

18
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏิบติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้ชีพ

กู้ภัย

6,300.00           ⁄ นำยกรวิทย์   ชนะมำร 6,300.00        นำยกรวิทย์   ชนะมำร รำคำเหมำะสม

19
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

6,300.00           ⁄ นำยยศพล   คนเที่ยง 6,300.00        นำยยศพล   คนเที่ยง รำคำเหมำะสม

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ
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เจาะจง สอบ ประกวด

(ลงชื่อ)
         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กรกฎาคม  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

20
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

6,300.00           ⁄ นำยชลิตร   ต้นเตย 6,300.00        นำยชลิตร   ต้นเตย รำคำเหมำะสม

21
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

6,300.00           ⁄ นำยวิชัย   โสภรัิกษ์ 6,300.00        นำยวิชัย   โสภรัิกษ์ รำคำเหมำะสม

22
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนกูช้ีพกูภ้ยั
6,300.00           ⁄ นำยพนมไพร   ทองขำว 6,300.00        นำยพนมไพร   ทองขำว รำคำเหมำะสม

23
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนกูช้ีพกูภ้ยั
6,300.00           ⁄ นำยทรงศักด์ิ   ไชยบตุร 6,300.00        นำยทรงศักด์ิ   ไชยบตุร รำคำเหมำะสม

รำคำเหมำะสม

24
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏิบติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้ชีพ

กู้ภัย

6,000.00           ⁄ นำยนัทธพงศ์   จันทอง 6,000.00        

6,000.00        

นำยนัทธพงศ์   จันทอง รำคำเหมำะสม

25
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนกูช้ีพกูภ้ยั
6,000.00           ⁄ นำยฤทธิรงค์   สำระบตุร 6,000.00        นำยฤทธิรงค์   สำระบตุร

นำยรำม   รักษำรำช รำคำเหมำะสม26
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำที่ปฏบิติกำรฉุกเฉิน

เบื องต้น ต้ำแหน่ง พนักงำนขับรถกู้

ชีพกูภ้ยั

6,000.00           ⁄ นำยรำม   รักษำรำช

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ
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เจาะจง สอบ ประกวด

(ลงชื่อ)

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

ประจ าเดือน กรกฎาคม  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก

7,600.00        ร้ำนสหมอเตอร์ รำคำเหมำะสม

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

34
จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้ำดิบงำน

กิจกำรประปำ บ้ำนงิ ว ม.4
7,600.00           ⁄ ร้ำนสหมอเตอร์

เหตผุลที่คัดเลอืก

27
จ้ำงเหมำบริกำรครูประจ้ำศูนย์พฒันำ

เด็กเล็กศูนย์บำ้นพนันำ
7,000.00           ⁄ นำงสำวณัฐชยำ   นำมเสน 7,000.00        นำงสำวณัฐชยำ   นำมเสน รำคำเหมำะสม

28
จำ้งเหมำบริกำรครูประจำ้ศูนยพ์ัฒนำเด็ก

เล็กศูนยส์ำมหนองสำมคัคี
7,000.00           ⁄ นำงสำวโกสม   กำสีคุณ 7,000.00        นำงสำวโกสม   กำสีคุณ รำคำเหมำะสม

29
จ้ำงเหมำบริกำรครูประจ้ำศูนย์พฒันำ

เด็กเล็กศูนย์บำ้นโมน
7,000.00           ⁄ นำงสำวเยำวลักษณ์   บตุรแดง 7,000.00        นำงสำวเยำวลักษณ์   บตุรแดง รำคำเหมำะสม

30
จ้ำงเหมำบริกำรบุคลำกรภำยนอก 

ปฏิบัติงำนบันทึกข้อมูลและธุรกำร

กิจกำรประปำ

7,000.00           ⁄ นำงสำวภทัรำวดี  ศิริบรูณ์ 7,000.00        นำงสำวภทัรำวดี  ศิริบรูณ์ รำคำเหมำะสม

31
จ้ำงเหมำบริกำรต้ำแหน่งธุรกำรกอง

ช่ำง
2,330.00           ⁄ นำยธีรยุทธิ ์  ค้ำมุง 2,330.00        นำยธีรยุทธิ ์  ค้ำมุง รำคำเหมำะสม

ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

32
จ้ำงเหมำซ่อมครุภณัฑ์

เคร่ืองปรับอำกำศหอ้งส้ำนักปลัด
2,600.00           ⁄ ร้ำนชินมำเซอร์วิส 2,600.00        

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

ร้ำนชินมำเซอร์วิส รำคำเหมำะสม

33
จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์ปร๊ินเตอร์ 

(ส้ำนักปลัด)
3,600.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 3,600.00        

ร้ำนโยเซอร์วิส รำคำเหมำะสม35
จำ้งเหมำซ่อมแซมรถกระเชำ้เอนกประสงค์

ตำมระยะทำงซ่อมบ้ำรุง
10,920.00          ⁄ ร้ำนโยเซอร์วิส 10,920.00      

ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม36 จ้ำงเหมำติดตั งโทรศัพท์ภำยในส้ำนักงำน 49,000.00          ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 49,000.00      
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เจาะจง สอบ ประกวด

(ลงชื่อ)

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น รำคำเหมำะสม9 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน  (กองคลัง) 5,751.00           ⁄ หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น 5,751.00        

หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น รำคำเหมำะสม

8
จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์               

(กองสวัสดิกำรสังคม)
9,150.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 9,150.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

7 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน  (ส้ำนักปลัด) 9,003.00           ⁄ หจก.ยูทำ่คอร์ปเรชั่น 9,003.00        

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

6
จัดซื อวัสดุไฟฟำ้และอุปกรณ์กำรช่ำง

ไฟฟำ้  (กองช่ำง)
60,515.00          ⁄ ร้ำนวงศ์ชัยกำรไฟฟำ้ 60,515.00      ร้ำนวงศ์ชัยกำรไฟฟำ้ รำคำเหมำะสม

5
จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กในเขตเทศบำล

ต้ำบลพนันำ

15,344.56          ⁄
สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
15,344.56      

บริษทั ช.อะไหล่ยนต์สว่ำงแดนดิน

 จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

4
จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

โรงเรียนในเขตเทศบำลต้ำบลพนันำ
73,827.60          ⁄

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
73,827.60      

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

3
จัดซื อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง     

(แบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนกลำง)
2,750.00           ⁄

บริษทั ช.อะไหล่ยนต์สว่ำงแดน

ดิน จ้ำกัด
2,750.00        

หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

2 จัดซื อน ้ำด่ืม 770.00              ⁄ ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม 770.00           ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม รำคำเหมำะสม

ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

1 จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง 22,600.00          ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 22,600.00      

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน สิงหาคม  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา
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เจาะจง สอบ ประกวด

(ลงชื่อ)

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

นำยนัทธพงศ์  จันทอง รำคำเหมำะสม

17 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,300.00           ⁄ นำยรำม   รักษำรำช 6,300.00        นำยรำม   รักษำรำช รำคำเหมำะสม

16 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถกูช้ีพ 6,300.00           ⁄ นำยนัทธพงศ์  จันทอง 6,300.00        

ร้ำน ช.วิศวกรรม รำคำเหมำะสม

15

จัดซื อวัสดุน ้ำมันเชื อเพลิง เพื่อ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก บำ้นพนันำ

ใต้ หมู่ที่ 10

1,459.00           ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 1,459.00        หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

14
จัดซื อวัสดุก่อสร้ำง ส้ำหรับซ่อมบ้ำรุง

งำนกิจกำรประปำ
10,420.00          ⁄ ร้ำน ช.วิศวกรรม 10,420.00      

ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

13 จัดซื อวัสดุส้ำนักงำน (กองกำรศึกษำ) 28,103.00          ⁄ ร้ำนเอกวิทยำภณัฑ์ 28,103.00      ร้ำนเอกวิทยำภณัฑ์ รำคำเหมำะสม

12
จัดซื อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

(คอมพวิเตอร์ โน๊ตบุ๊ค กองช่ำง)
20,500.00          ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 20,500.00      

รำคำเหมำะสม

11

จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้ำหรับงำน

ประมวลผล แบบที่ 1        (ส้ำนัก

ปลัด)

21,500.00          ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 21,500.00      ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

10
จัดซื อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

(เคร่ืองพมิพ ์กองช่ำง)
7,000.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 7,000.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน สิงหาคม  2561
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เจาะจง สอบ ประกวด

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน สิงหาคม  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

18 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,300.00           ⁄ นำยฤทธิรงค์   สำระบตุร 6,300.00        นำยฤทธิรงค์   สำระบตุร รำคำเหมำะสม

19 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถกูช้ีพ 6,300.00           ⁄ นำยกรวิทย์   ชนะมำร 6,300.00        นำยกรวิทย์   ชนะมำร รำคำเหมำะสม

20 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,300.00           ⁄ นำยยศพล   คนเที่ยง 6,300.00        นำยยศพล   คนเที่ยง รำคำเหมำะสม

21 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,300.00           ⁄ นำยชลิตร   ต้นเตย 6,300.00        นำยชลิตร   ต้นเตย รำคำเหมำะสม

รำคำเหมำะสม

22 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถกูช้ีพ 6,000.00           ⁄ นำยวิชัย   โสภรัิกษ์ 6,000.00        

6,000.00        

นำยวิชัย   โสภรัิกษ์ รำคำเหมำะสม

23 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,000.00           ⁄ นำยพนมไพร   ทองขำว 6,000.00        นำยพนมไพร   ทองขำว

รำคำเหมำะสม

25
จ้ำงเหมำครูเพื่อปฏบิติังำนดูแลเด็ก

ประจ้ำศูนย์สำมหนองสำมัคคี
7,000.00           ⁄ นำงสำวโกสม   กำสีคุณ 7,000.00        นำงสำวโกสม   กำสีคุณ รำคำเหมำะสม

24

จ้ำงเหมำครูเพื่อปฏบิติังำนดูแลเด็ก

ประจ้ำศูนย์บำ้นโมน
7,000.00           ⁄ นำงสำวเยำวลักษณ์   บตุรแดง 7,000.00        

นำยทรงศักด์ิ   ไชยบตุรจ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,000.00           ⁄ นำยทรงศักด์ิ   ไชยบตุร

26

รำคำเหมำะสม

จ้ำงเหมำครูเพื่อปฏบิติังำนดูแลเด็ก

ประจ้ำศูนย์บำ้นพนันำ
7,000.00           ⁄ นำงสำวณัฐชยำ   นำมเสน 7,000.00        นำงสำวณัฐชยำ   นำมเสน รำคำเหมำะสม

25

27 จ้ำงเหมำเก็บน ้ำประปำ บำ้นพนันำ 3,500.00           ⁄ นำยทศพร   ยอดตำ 3,500.00        นำยทศพร   ยอดตำ

นำงสำวเยำวลักษณ์   บตุรแดง

รำคำเหมำะสม

ลงชื่อ
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เจาะจง สอบ ประกวด

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

ลงชื่อ

ร้ำนบำ้นปำ้ย รำคำเหมำะสม35 จำ้งเหมำจดัท้ำตรำยำง (กองสวสัดิกำร) 460.00              ⁄ ร้ำนบำ้นปำ้ย 460.00           

นำงค้ำพลอย   จันทองไสย รำคำเหมำะสม

34
ซ่อมแซมพร้อมเปล่ียนถ่ำยอุปกรณ์

รถยนต์กูช้ีพกูภ้ยั ตำมระยะทำง
1,394.21           ⁄ บริษทั มิตซู บิ๊กชำญ จ้ำกัด 1,394.21        บริษทั มิตซู บิ๊กชำญ จ้ำกัด รำคำเหมำะสม

33
จัดหำอำหำรว่ำงอำหำรกลำงวัน

ส้ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสภำเทศบำล

ต้ำบลพนันำ

2,340.00           ⁄ นำงค้ำพลอย   จันทองไสย 2,340.00        

นำงค้ำพลอย   จันทองไสย รำคำเหมำะสม

32
จัดท้ำปำ้ยโครงกำรอนุรักษ์

พนัธุกรรมพชื
160.00              ⁄ ร้ำนสว่ำงโฆษณำ 160.00           ร้ำนสว่ำงโฆษณำ รำคำเหมำะสม

31

จัดหำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม

ส้ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมให้

ควำมรู้ด้ำนสวัสดิกำรแก่ผู้สูงอำยุและ

ผู้พกิำร

19,700.00          ⁄ นำงค้ำพลอย   จันทองไสย 19,700.00      

บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส รำคำเหมำะสม

30
จัดท้ำปำ้ยโครงกำรอบรมใหค้วำมรู้

ด้ำนสวัสดิกำรสังคมแก่ผู้สูงอำยุและ

ผู้พกิำร

300.00              ⁄ ร้ำนสว่ำงโฆษณำ 300.00           ร้ำนสว่ำงโฆษณำ รำคำเหมำะสม

29 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรขำวด้ำ 3,500.00           ⁄ บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส 3,500.00        

เหตผุลที่คัดเลอืก

28
จ้ำงเหมำบริกำรบุคลำกรภำยนอก 

ปฏิบัติงำนบันทึกข้อมูลและธุรกำร

กิจกำรประปำ

7,000.00           ⁄ นำงสำวภทัรำวดี  ศิริบรูณ์ 7,000.00        นำงสำวภทัรำวดี  ศิริบรูณ์ รำคำเหมำะสม

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน สิงหาคม  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
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เจาะจง สอบ ประกวด

จัดซื อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั ง 12,000.00          ร้ำนเพื่อนสกล 12,000.00      ร้ำนเพื่อนสกล

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

ร้ำนเพื่อนสกล 5,000.00        ร้ำนเพื่อนสกล รำคำเหมำะสม

ลงชื่อ

⁄42
จัดซื อตู้เก็บเอกสำรแบบตู้เหล็ก (กอง

กำรศึกษำ)
5,000.00           

26,000.00          ⁄ ร้ำนเพื่อนสกล 26,000.00      

39 ⁄

นำงค้ำพลอย   จันทองไสย

ร้ำนเพื่อนสกล รำคำเหมำะสม40
จัดซื อโทรทศัน์สี ขนำด 32 นิ ว 

ส้ำหรับศูนย์บำ้นพนันำและศูนย์สำม

หนองสำมัคคี

ร้ำนเพื่อนสกล รำคำเหมำะสม41
จัดซื อเคร่ืองชักผ้ำ ส้ำหรับศูนย์บำ้น

พนันำ
8,000.00           ⁄ ร้ำนเพื่อนสกล 8,000.00        

ร้ำนสว่ำงโฆษณำ รำคำเหมำะสม

รำคำเหมำะสมนำงค้ำพลอย   จันทองไสย

38
จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำรอบรม

เผยแพร่และใหค้วำมรู้ด้ำนกฎหมำย

แก่ประชำชน

450.00              ⁄ ร้ำนสว่ำงโฆษณำ 450.00           

37

จัดหำอำหำรว่ำงอำหำรกลำงวัน

พร้อมเคร่ืองด่ืมต้อนรับกำรตรวจ

แนะน้ำกำรปฏบิติัตำมบทบญัญัติใน

ส่วนที่เกีย่วข้องกับกำรปดิอำกร

920.00              ⁄ 920.00           นำงค้ำพลอย   จันทองไสย

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

36
จัดหำอำหำรว่ำงอำหำรกลำงวัน

ส้ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสภำเทศบำล

ต้ำบลพนันำ

2,340.00           ⁄ 2,340.00        นำงค้ำพลอย   จันทองไสย รำคำเหมำะสม

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน สิงหาคม  2561
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เจาะจง สอบ ประกวด

(ลงชื่อ)

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

รำคำเหมำะสม

45 จัดซื อโต๊ะระดับ 3-6 (กองช่ำง) 3,000.00           ⁄ ร้ำนเพื่อนสกล 3,000.00        ร้ำนเพื่อนสกล รำคำเหมำะสม

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน สิงหาคม  2561

ผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ เหตผุลที่คัดเลอืก

43
จัดซื อชั นวำงของชนิดไม่มีบำนปดิ 

(กองกำรศึกษำ)
700.00              ⁄ ร้ำนเพื่อนสกล 700.00           ร้ำนเพื่อนสกล

ล าดบั

รำคำเหมำะสม

44

จัดซื อล้ำโพงช่วยสอน/เคร่ืองเสียง

พร้อมไมโครโฟน ส้ำหรับศูนย์สำม

หนองสำมัคคี
4,990.00           ⁄ ร้ำนเพื่อนสกล 4,990.00        ร้ำนเพื่อนสกล



49

เจาะจง สอบ ประกวด

(ลงชื่อ)

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

ร้ำนทรัพย์รุ่งเรือง รำคำเหมำะสม

หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

ร้ำนไนน์ตี ไนน์ไอที รำคำเหมำะสม

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

9
จัดซื อวัสดุคอมพวิเตอร์          (กอง

สำธำรณสุข)
6,150.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ไอที 6,150.00        

8

จัดซื อวัสดุน ้ำมันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน

เพื่อปอ้งกันโรคไข้เลือดออก วัดใน

ธรรม เขตเทศบำลต้ำบลพนันำ

1,474.00           ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 1,474.00        

7
จัดซื อวัสดุก่อสร้ำง เพื่อซ่อมแซม

ถนนสำยบำ้นพนันำ-หนองแสง
41,625.00          ⁄ ร้ำนทรัพย์รุ่งเรือง 41,625.00      

หจก.พรหมพำรักษ์ รำคำเหมำะสม

6
จัดซื อตู้เก็บเอกสำรชนิดบำนเล่ือน 

ชนิด 2 บำน
11,970.00          ⁄ ร้ำนเพื่อนสกล 11,970.00      ร้ำนเพื่อนสกล รำคำเหมำะสม

5 จัดซื อปนูผสมเสร็จ 33,000.00          ⁄ หจก.พรหมพำรักษ์ 33,000.00      

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

4

จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กในเขตเทศบำล

ต้ำบลพนันำ

13,949.60          ⁄
สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
13,949.60      

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

3
จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

โรงเรียนในเขตเทศบำลต้ำบลพนันำ
67,116.00          ⁄ สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
67,116.00      

รำคำเหมำะสม

2 จัดซื อน ้ำด่ืม 760.00              ⁄ ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม 760.00           ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม รำคำเหมำะสม

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

1 จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง 22,200.00          ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 22,200.00      หจก.ประมวลบริกำร  1997

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กันยายน  2561



50

เจาะจง สอบ ประกวด

(ลงชื่อ)

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กันยายน  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

10
จัดซื อตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน ้ำดิบ ขนำด

 2 แรงม้ำ และปั๊มน ้ำ 1 ชุด
36,000.00          ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม 36,000.00      หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม รำคำเหมำะสม

11
จัดซื อวัสดุก่อสร้ำงเพื่อซ่อมแซมฝำ

ทอ่ระบำยน ้ำและบอ่พกั
50,380.00          ⁄ ร้ำนทรัพย์รุ่งเรือง 50,380.00      ร้ำนทรัพย์รุ่งเรือง รำคำเหมำะสม

7,350.00        หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม รำคำเหมำะสม

12
จัดซื อหนิขนำด 3/4 เพื่อซ่อมแซม

ปรับปรุงถนนศูนย์ OTOP
9,750.00           ⁄ ร้ำนทรัพย์รุ่งเรือง 9,750.00        

⁄
สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
26,846.40      

ร้ำนทรัพย์รุ่งเรือง รำคำเหมำะสม

13
จัดซื อวัสดุก่อสร้ำงเพื่อท้ำที่วำง

เอกสำรและอุปกรณ์ต่ำงๆ
7,350.00           ⁄ หจก.ทรัพย์ทวีคูณ บิ๊กโฮม

รำคำเหมำะสม

15
จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กในเขตเทศบำล

ต้ำบลพนันำ

5,579.84           ⁄
สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
5,579.84        

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

14

16
จัดซื อนม (กล่อง) ยู เอช ที ส้ำหรับ

โรงเรียนในเขตเทศบำลต้ำบลพันนำ
59,823.00          ⁄

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
59,823.00      

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

17
จัดซื อนม(กล่อง) ยู เอช ที ส้ำหรับศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กในเขตเทศบำลต้ำบลพัน

นำ

12,433.80          ⁄
สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
12,433.80      

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด

จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

โรงเรียนในเขตเทศบำลต้ำบลพนันำ
26,846.40          

รำคำเหมำะสม

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ
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เจาะจง สอบ ประกวด

(ลงชื่อ)

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

นำงสำวโกสม   กำสีคุณ รำคำเหมำะสม

29
จ้ำงเหมำครูเพื่อปฏบิติังำนดูแลเด็ก

ประจ้ำศูนย์บำ้นโมน
7,000.00           ⁄ นำงสำวเยำวลักษณ์   บตุรแดง 7,000.00        นำงสำวเยำวลักษณ์   บตุรแดง รำคำเหมำะสม

28
จ้ำงเหมำครูเพื่อปฏบิติังำนดูแลเด็ก

ประจ้ำศูนย์สำมหนองสำมัคคี
7,000.00           ⁄ นำงสำวโกสม   กำสีคุณ 7,000.00        

นำยทรงศักด์ิ   ไชยบตุร รำคำเหมำะสม27 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,000.00           ⁄ นำยทรงศักด์ิ   ไชยบตุร 6,000.00        

นำยวิชัย   โสภรัิกษ์ รำคำเหมำะสม

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

26 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,000.00           ⁄ นำยพนมไพร   ทองขำว 6,000.00        

25 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถกูช้ีพ 6,000.00           ⁄ นำยวิชัย   โสภรัิกษ์ 6,000.00        

นำยยศพล   คนเที่ยง รำคำเหมำะสม

24 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,000.00           ⁄ นำยชลิตร   ต้นเตย 6,000.00        นำยชลิตร   ต้นเตย รำคำเหมำะสม

23 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,000.00           ⁄ นำยยศพล   คนเที่ยง 6,000.00        

นำยฤทธิรงค์   สำระบตุร รำคำเหมำะสม

22 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถกูช้ีพ 6,000.00           ⁄ นำยกรวิทย์   ชนะมำร 6,000.00        นำยกรวิทย์   ชนะมำร รำคำเหมำะสม

21 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,000.00           ⁄ นำยฤทธิรงค์   สำระบตุร 6,000.00        

นำยนัทธพงศ์  จันทอง รำคำเหมำะสม

20 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,000.00           ⁄ นำยรำม   รักษำรำช 6,000.00        นำยรำม   รักษำรำช รำคำเหมำะสม

19 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถกูช้ีพ 6,000.00           ⁄ นำยนัทธพงศ์  จันทอง 6,000.00        

18 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรขำวด้ำ 3,500.00           ⁄ บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส 3,500.00        บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส รำคำเหมำะสม

เหตผุลที่คัดเลอืก

นำยพนมไพร   ทองขำว รำคำเหมำะสม

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กันยายน  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
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เจาะจง สอบ ประกวด

(ลงชื่อ)

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

นำงค้ำพลอย   จันทองไสย รำคำเหมำะสม34

จัดหำอำหำรว่ำงอำหำรกลำงวัน

ส้ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสภำเทศบำล

ต้ำบลพนันำ

2,340.00           ⁄ นำงค้ำพลอย   จันทองไสย 2,340.00        

นำงสำวภทัรำวดี  ศิริบรูณ์ รำคำเหมำะสม

33
จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศหอ้ง

กองคลัง
950.00              ⁄ ร้ำนชินมำ เชอร์วิส 950.00           ร้ำนชินมำ เชอร์วิส รำคำเหมำะสม

32
จ้ำงเหมำบริกำรบุคลำกรภำยนอก 

ปฏิบัติงำนบันทึกข้อมูลและธุรกำร

กิจกำรประปำ

7,000.00           ⁄ นำงสำวภทัรำวดี  ศิริบรูณ์ 7,000.00        

รำคำเหมำะสม

31 จ้ำงเหมำเก็บน ้ำประปำ บำ้นพนันำ 3,500.00           ⁄ นำยทศพร   ยอดตำ 3,500.00        นำยทศพร   ยอดตำ รำคำเหมำะสม

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

30
จ้ำงเหมำครูเพื่อปฏบิติังำนดูแลเด็ก

ประจ้ำศูนย์บำ้นพนันำ
7,000.00           ⁄ นำงสำวณัฐชยำ   นำมเสน 7,000.00        นำงสำวณัฐชยำ   นำมเสน

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กันยายน  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ
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เจาะจง สอบ ประกวด

(ลงชื่อ)

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

นำงสำววิภำรัตน์  อรรถสำร รำคำเหมำะสม

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

9

จ้ำงเหมำครูเพื่อปฏบิติังำนดูแลเด็ก

ประจ้ำศูนย์บำ้นโมนตั งแต่วันที่ 1 

ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562

84,000.00          ⁄ นำงสำววิภำรัตน์  อรรถสำร 84,000.00      

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

8

จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

ศูนย์พฒันำเด็กเล็กในเขตเทศบำล

ต้ำบลพนันำ

15,344.56          ⁄
สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
15,344.56      

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

7
จัดซื อนม(ถุง)พำสเจอร์ไรส์ ส้ำหรับ

โรงเรียนในเขตเทศบำลต้ำบลพนันำ
73,827.60          ⁄

สหกรณ์โคนม

วำริชภมูิ จ้ำกัด
73,827.60      

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน ตุลาคม  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

1 จัดซื อน ้ำมันเชื อเพลิง 16,600.00          ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 16,600.00      หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

2 จัดซื อน ้ำด่ืม 740.00              ⁄ ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม 740.00           ร้ำนพนันำน ้ำด่ืม รำคำเหมำะสม

3
จดัซื อน ้ำมนัเชื อเพลิงส้ำหรับรถพยำบำล

ฉกุเฉนิ (กองสำธำรณสุขฯ)
4,000.00           ⁄ หจก.ประมวลบริกำร  1997 4,000.00        หจก.ประมวลบริกำร  1997 รำคำเหมำะสม

4
จัดซื อเคร่ืองปรับอำกำศ ขนำด 

36,000 BTU (หอ้งส้ำนักปลัด)
47,000.00          ⁄ หจก.แอร์ เอเชีย เซอร์วิส ร้อยเอ็ด 47,000.00      หจก.แอร์ เอเชีย เซอร์วิส ร้อยเอ็ด รำคำเหมำะสม

5
จัดซื อวัสดุก่อสร้ำง ส้ำหรับงำนซ่อม

บ้ำรุงระบบประปำต้ำบลพนันำ
4,625.00           ⁄ ร้ำน ช.วิศวกรรม 4,625.00        ร้ำน ช.วิศวกรรม รำคำเหมำะสม

6
จัดซื อวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 

(ยำงรถยนต์ส่วนกลำง บฉ 5921)
9,520.00           ⁄ หจก.ยำงสว่ำงไทร์ 9,520.00        หจก.ยำงสว่ำงไทร์ รำคำเหมำะสม
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         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

เจาะจง สอบ ประกวด

(ลงชื่อ)

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน ตุลาคม  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

10

จ้ำงเหมำครูเพื่อปฏบิติังำนดูแลเด็ก

ประจ้ำศูนย์บำ้นโมนตั งแต่วันที่      1

 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562

84,000.00          ⁄ นำงสำวเยำวลักษณ์   บตุรแดง 84,000.00      นำงสำวเยำวลักษณ์   บตุรแดง รำคำเหมำะสม

11

จ้ำงเหมำครูเพื่อปฏบิติังำนดูแลเด็ก

ประจ้ำศูนย์บำ้นพนันำ ตั งแต่วันที่   1

 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562

84,000.00          ⁄ นำงสำวณัฐชยำ   นำมเสน 84,000.00      นำงสำวณัฐชยำ   นำมเสน รำคำเหมำะสม

12
จ้ำงเหมำครูเพื่อปฏิบัติงำนดูแลเด็ก

ประจ้ำศูนย์สำมหนองสำมัคคี ตั งแต่

วันที่   1 ต.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562

84,000.00          ⁄ นำงสำวโกสม   กำสีคุณ 84,000.00      นำงสำวโกสม   กำสีคุณ รำคำเหมำะสม

13
จ้ำงเหมำพนักงำนผลิตน ้ำประปำบ้ำน

ค้ำตำนำ ม. 6 ตั งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 

ถึง 30 ก.ย. 2562

108,000.00        ⁄ นำยอำนนท ์  แก้วอ่ำ้ 108,000.00     นำยอำนนท ์  แก้วอ่ำ้ รำคำเหมำะสม

14
จ้ำงเหมำพนักงำนผลิตน ้ำประปำบ้ำนงิ ว

 ม. 4 ตั งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึง 30 

ก.ย. 2562

108,000.00        ⁄ นำยหนูแดง   เคนสีลำ 108,000.00     นำยหนูแดง   เคนสีลำ รำคำเหมำะสม

15

จ้ำงเหมำพนักงำนผลิตน ้ำประปำบงึ

ค้ำอ้อ  ตั งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึง  

30 ก.ย. 2562

108,000.00        ⁄ นำยอนุศักด์ิ   หล้ำประเสริฐ 108,000.00     นำยอนุศักด์ิ   หล้ำประเสริฐ รำคำเหมำะสม

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ
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เจาะจง สอบ ประกวด

(ลงชื่อ)

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

6,900.00        นำยรำม   รักษำรำช รำคำเหมำะสม

ประจ าเดือน ตุลาคม  2561

ล าดบั โครงการ

นำยฤทธิรงค์   สำระบตุร รำคำเหมำะสม

23 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,900.00           ⁄ นำยรำม   รักษำรำช

วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง
ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

16
จ้ำงเหมำผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร งำน

กิจกำรประปำ (กองช่ำง) ตั งแต่วันที่    

1 ต.ค. 2561 ถึง  30 ก.ย. 2562

84,000.00          ⁄ นำงสำวภทัรำวดี   ศิริบรูณ์ 84,000.00      นำงสำวภทัรำวดี   ศิริบรูณ์ รำคำเหมำะสม

วงเงินงบประมาณ

17

จ้ำงเหมำพนักงำนเก็บค่ำน ้ำประปำ 

และจดบันทึกข้อมูลกำรใช้น ้ำประปำ 

บ้ำนพันนำ (กองช่ำง) ตั งแต่วันที่        

1 ต.ค. 2561 ถึง  30 ก.ย. 2562

42,000.00          ⁄ นำยทศพร   ยอดตำ 42,000.00      นำยทศพร   ยอดตำ รำคำเหมำะสม

18 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถกูช้ีพ 7,200.00           ⁄ นำยนัทธพงศ์  จันทอง 7,200.00        นำยนัทธพงศ์  จันทอง รำคำเหมำะสม

19 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถกูช้ีพ 7,200.00           ⁄ นำยวิชัย   โสภรัิกษ์ 7,200.00        นำยวิชัย   โสภรัิกษ์ รำคำเหมำะสม

20 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถกูช้ีพ 7,200.00           ⁄ นำยพนมไพร   ทองขำว 7,200.00        นำยพนมไพร   ทองขำว รำคำเหมำะสม

21 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถกูช้ีพ 6,900.00           ⁄ นำยทรงศักด์ิ   ไชยบตุร 6,900.00        นำยทรงศักด์ิ   ไชยบตุร รำคำเหมำะสม

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

22 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,900.00           ⁄ นำยฤทธิรงค์   สำระบตุร 6,900.00        
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เจาะจง สอบ ประกวด

(ลงชื่อ)

         (นำงเภำเงิน งำมนำ)

         หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,900.00           ⁄ นำยชลิตร   ต้นเตย 6,900.00        นำยชลิตร   ต้นเตย

ประจ าเดือน ตุลาคม  2561

ล าดบั โครงการ วงเงินงบประมาณ
วธิีการจดัซ้ือ/จดัจา้ง

ผู้เข้าเสนอราคา ราคาผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลอืก

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

รำคำเหมำะสม

25 จ้ำงเหมำพนักงำนกูช้ีพ 6,600.00           ⁄ นำยยศพล   คนเที่ยง 6,600.00        นำยยศพล   คนเที่ยง รำคำเหมำะสม

24

26
จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรสี/

ขำวด้ำ
3,500.00           ⁄ บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส 3,500.00        บ.ก็อบปี้ไลน์ โอเอ แอนด์เชอร์วิส รำคำเหมำะสม

27
จ้ำงเหมำซ่อมแซมเปล่ียนถ่ำย

อุปกรณ์รถยนต์ส่วนกลำง กต 6820
2,255.03           ⁄

บริษทั โตโยต้ำเบสท ์ผู้จ้ำหน่ำย 

โตโยต้ำ จ้ำกัด
2,255.03        

บริษทั โตโยต้ำเบสท ์ผู้จ้ำหน่ำย โต

โยต้ำ จ้ำกัด
รำคำเหมำะสม

28
จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ส้ำนักงำน (ส้ำนักปลัด)
4,500.00           ⁄ ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที 4,500.00        ร้ำนไนน์ตี ไนน์ ไอที รำคำเหมำะสม

29

จ้ำงเหมำซ่อมแซมพร้อมเปล่ียนถ่ำย

วัสดุอุปกรณ์ รถยนต์ส่วนกลำง 

ทะเบยีน กง 1279

26,829.00          ⁄ หจก.ยำงสว่ำงไทร์ 26,829.00      หจก.ยำงสว่ำงไทร์ รำคำเหมำะสม

30
จ้ำงเหมำครูเพื่อปฏิบัติงำนดูแลเด็ก

ประจ้ำศูนย์สำมหนองสำมัคคี ตั งแต่

วันที่  9 ต.ค. 2561 ถึง 28 ธ.ค. 2561

21,000.00          ⁄ นำงสำวจิตสุภำ   สำรีสำร 21,000.00      นำงสำวจิตสุภำ   สำรีสำร รำคำเหมำะสม

31
จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรเทศบญัญัติ     

ป ี2562 พร้อมเข้ำเล่ม
3,480.00           ⁄ ร้ำนเจริญกำรพมิพ์ 3,480.00        ร้ำนเจริญกำรพมิพ์ รำคำเหมำะสม

รำคำเหมำะสม

(นำงเภำเงิน   งำมนำ)

หวัหน้ำเจ้ำหน้ำที่พสัดุ

31 จ้ำงเหมำจัดท้ำพวงมำลำ 1,500.00           ⁄ ร้ำนเล็กดอกไม้สด 1,500.00        ร้ำนเล็กดอกไม้สด
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58



59

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประจ าเดือน  ตุลาคม  2560



60

 

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หมายเหตุ

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน ตุลาคม  2560



61

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน ตุลาคม  2560



62

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน ตุลาคม  2560



63

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2560

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

หมายเหตุ



64

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2560

หมายเหตุ



65

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ประจ าเดือน ธันวาคม  2560

หมายเหตุ



66

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ประจ าเดือน ธันวาคม  2560



67

 

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน ธันวาคม  2560

หมายเหตุ

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



68

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน ธันวาคม  2560

หมายเหตุ



69

ประจ าเดือน มกราคม  2561

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุ



70

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุ

ประจ าเดือน มกราคม  2561



71

ประจ าเดือน มกราคม  2561

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

                        ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

หมายเหตุ



72

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร
ประจ าเดือน มกราคม  2561

หมายเหตุ

ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบ

                        ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ



73

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มกราคม  2561

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ



74

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2561

หมายเหตุ



75

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2561

หมายเหตุ



76

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2561



77

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2561

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ



78

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มีนาคม 2561

หมายเหตุ



79

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มีนาคม 2561



80

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มีนาคม 2561

หมายเหตุ



81

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มีนาคม 2561

หมายเหตุ



82

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มีนาคม 2561

หมายเหตุ



83

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน เมษายน  2561



84

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน เมษายน  2561



85

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน เมษายน  2561

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



86

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน เมษายน  2561

หมายเหตุ



87

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน เมษายน  2561



88

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2561



89

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2561



90

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2561

หมายเหตุ



91

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2561



92

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2561

หมายเหตุ



93

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มิถุนายน  2561

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หมายเหตุ



94

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร
ประจ าเดือน มิถุนายน  2561

หมายเหตุ



95

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มิถุนายน  2561

หมายเหตุ



96

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน มิถุนายน  2561

หมายเหตุ



97

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กรกฎาคม  2561

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หมายเหตุ



98

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร
ประจ าเดือน กรกฎาคม  2561



99

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กรกฎาคม  2561

หมายเหตุ



100

ประจ าเดือน กรกฎาคม  2561

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุ



101

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน สิงหาคม  2561



102

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน สิงหาคม  2561



103

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน สิงหาคม  2561

หมายเหตุ



104

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน สิงหาคม  2561



105

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน สิงหาคม  2561



106

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน สิงหาคม  2561

หมายเหตุ



107

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กันยายน  2561



108

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กันยายน  2561

หมายเหตุ



109

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กันยายน  2561



110

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน กันยายน  2561



111

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน ตุลาคม  2561

หมายเหตุ



112

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประจ าเดือน ตุลาคม  2561

หมายเหตุ



113

ประจ าเดือน ตุลาคม  2561

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

หมายเหตุ



114

ประจ าเดือน ตุลาคม  2561

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการจัดท าสรุปผลการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร



115



116


