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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         5,700.00      5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิก้องภพ สุขประเสริฐ      5,700.00 นายศักด์ิก้องภพ สุข
ประเสริฐ

      5,700.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 226/2563 
ลว.3 ก.พ.63

2 จัดซ้ือทรายอเบทและน้่ายาก่าจัดลูกน้่ายุงลาย
ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

       90,000.00     90,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีทรัพย์     90,000.00 ร้าน มีทรัพย์     90,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 227/2563 
ลว.3 ก.พ.63

3 จัดจ้างท่าป้ายประชาสัมพันธ์การช่าระภาษี
ประจ่าปี 2563

         8,400.00      8,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญการพิมพ์      8,400.00 ร้านชาญการพิมพ์       8,400.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 228/2563 
ลว.3 ก.พ.63

4 จัดจ้างท่าป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

         3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญการพิมพ์      3,000.00 ร้านชาญการพิมพ์       3,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 228/2563 
ลว.4 ก.พ.63

5 จัดจ้างท่าป้ายไวนิล เฝ้ารับเสด็จ        21,000.00     21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปีดพลัสเน็ทเวิร์ค 
จ่ากัด

    21,000.00 บริษัท สปีดพลัสเน็ทเวิร์ค 
จ่ากัด

    21,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 229/2563 
ลว.5 ก.พ.63

6 จัดซ้ือน้่ามันไฮโดรลิก กองช่าง          4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยโสธรแทรคเตอร์      4,000.00 หจก.ไทยโสธรแทรคเตอร์       4,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 230/2563 
ลว.5 ก.พ.63

7 จัดซ้ือวัสดุ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

       90,000.00     90,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีทรัพย์     90,000.00 ร้าน มีทรัพย์     90,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 231/2563 
ลว.5 ก.พ.63

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ          6,215.00      6,215.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีซีเวอร์ค      6,215.00 ร้านพีซีเวอร์ค       6,215.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 232/2563 
ลว.6 ก.พ.63

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพหมายเลขทะเบียน กง-
6971 ยส.

       24,632.47     24,632.47 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก)     24,632.47 หจก.ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก)     24,632.47 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 233/2563 
ลว.6 ก.พ.63

10 จัดซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานป้องกันฯ          2,060.00      2,060.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยโสธรแทรคเตอร์      2,060.00 หจก.ไทยโสธรแทรคเตอร์       2,060.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 234/2563 
ลว.7 ก.พ.63

11 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน กองส่งเสริมการเกษตร          1,625.00      1,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ่ากัด

     1,625.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ่ากัด

      1,625.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 235/2563 
ลว.7 ก.พ.63

12 จัดซ้ือน้่ายาเคมี ขนาด 15 ปอนด์ ส่าหรับบรรจุ
ถังดับเพลิง จ่านวน 6 ถัง

         4,800.00      4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โซไซต้ีดิเอ็กซ์      4,800.00 ร้าน โซไซต้ีดิเอ็กซ์       4,800.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 236/2563 
ลว.7 ก.พ.63

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2563
เทศบาลต าบลส าราญ  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

วันที่  6  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

13 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย
ในเขตเทศบาลต่าบลส่าราญ

         6,900.00      6,900.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ โกศล      6,900.00 นายกิตติพงษ์ โกศล       6,900.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 236/2563 
ลว.7 ก.พ.63

14 จัดซ้ือถังขยะพลาสติก จ่านวน 95 ใบ       199,000.00   199,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์   199,000.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์    199,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 237/2563 
ลว.7 ก.พ.63

15 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น 1669          4,870.00      4,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โซไซต้ีดิเอ็กซ์      4,870.00 ร้าน โซไซต้ีดิเอ็กซ์       4,870.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 238/2563 
ลว.7 ก.พ.63

16 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารการแบ่งเขตเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาล

         2,250.00      2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อมปร๊ินต้ิง      2,250.00 ร้าน ดีพร้อมปร๊ินต้ิง       2,250.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 239/2563 
ลว.7 ก.พ.63

17 จัดซ้ือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เพื่อรับเสด็จฯ          4,275.00      4,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ่ากัด

     4,275.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ่ากัด

      4,275.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 240/2563 
ลว.7 ก.พ.63

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง          2,746.00      2,746.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีพีเซอร์วิส      2,746.00 ร้านทีพีเซอร์วิส       2,746.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 241/2563 
ลว.12 ก.พ.63

19 จัดซ้ือยางมะตอยส่าเร็จรูป       196,040.00   196,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมศักด์ิแอสฟัลท์   196,040.00 ร้าน สมศักด์ิแอสฟัลท์    196,040.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 242/2563 
ลว.13 ก.พ.63

20 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน กองส่งเสริมการเกษตร            600.00         600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แจ่มก๊อบปี้         600.00 ร้าน แจ่มก๊อบปี้         600.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 242/2563 
ลว.14 ก.พ.63

21 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข-8474 ยส.

         9,350.00      9,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเค ออโต้บอส      9,350.00 หจก.เอ็นเค ออโต้บอส       9,350.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 243/2563 
ลว.14 ก.พ.63

22 จัดจ้างท่าป้ายตามโครงการป้องกันและก่าจัด
โรคพิษสุนัขบ้า

         1,550.00      1,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญการพิมพ์      1,550.00 ร้านชาญการพิมพ์       1,550.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 244/2563 
ลว.17 ก.พ.63

23 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา ตามโครงการป้องกันและ
ก่าจัดโรคพิษสุนัขบ้า

       25,000.00     25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักษาสัตว์คลีนิก     25,000.00 ร้านรักษาสัตว์คลีนิก     25,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 245/2563 
ลว.17 ก.พ.63

24 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน กองคลัง          3,024.00      3,024.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      3,024.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       3,024.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 246/2563 
ลว.18 ก.พ.63

25 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง          4,150.00      4,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,150.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,150.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 247/2563 
ลว.18 ก.พ.63

26 จัดจ้างท่าป้ายประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริม
การเกษตร

         1,180.00      1,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านล้านป้าย      1,180.00 ร้าน บ้านล้านป้าย       1,180.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 248/2563 
ลว.19 ก.พ.63
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

27 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน          4,894.00      4,894.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ่ากัด

     4,894.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ่ากัด

      4,894.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 250/2563 
ลว.26 ก.พ.63

28 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ่านวน 7 รายการ        31,960.00     31,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รักษาสัตว์คลีนิก     31,960.00 ร้าน รักษาสัตว์คลีนิก     31,960.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 251/2563 
ลว.26 ก.พ.63

29 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส่าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      9,300.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       9,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 252/2563 
ลว.28 ก.พ.63

30 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส่าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      9,300.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       9,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 253/2563 
ลว.28 ก.พ.63

31 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส่าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      9,300.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       9,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 254/2563 
ลว.28 ก.พ.63

32 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส่าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร บุญทรัพย์      9,300.00 นางสาวกิติพร บุญทรัพย์       9,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 255/2563 
ลว.28 ก.พ.63

33 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส่านักปลัด

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางวิจิตรา หนูยอด      7,300.00 นางวิจิตรา หนูยอด       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 256/2563 
ลว.28 ก.พ.63

34 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส่านักปลัด

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร ไชยรักษ์      7,300.00 นางสาวนภาพร ไชยรักษ์       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 257/2563 
ลว.28 ก.พ.63

35 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ์ จันทร์ศิริ      7,300.00 นางสาวเบญจวรรณ์ จันทร์
ศิริ

      7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 258/2563 
ลว.28 ก.พ.63

36 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 259/2563 
ลว.28 ก.พ.63

37 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 260/2563 28
 ก.พ.63

38 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่างฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายคณิต ยาวะโนภาส      7,300.00 นายคณิต ยาวะโนภาส       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 261/2563 
ลว.28 ก.พ.63

39 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บัวทรัพย์      7,300.00 นายวินิจ บัวทรัพย์       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 262/2563 
ลว.28 ก.พ.63

40 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทองพูล โพธิ์ทอง      7,300.00 นายทองพูล โพธิ์ทอง       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 263/2563 
ลว.28 ก.พ.63
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

41 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 264/2563 
ลว.28 ก.พ.63

42 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค่า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค่า       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 265/2563 
ลว.28 ก.พ.63

43 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      7,300.00 นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 266/2563 
ลว.28 ก.พ.63

44 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรวรรณ รัตนแมต      7,300.00 นางสาวจิรวรรณ รัตนแมต       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 267/2563 
ลว.28.ก.พ.63

45 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 268/2563 
ลว.28.ก.พ.63

46 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         6,600.00      6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิก้องภพ สุขประเสริฐ      6,600.00 นายศักด์ิก้องภพ สุข
ประเสริฐ

      6,600.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 269/2563 
ลว.28 ก.พ.63

47 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 270/2563 
ลว.28 ก.พ.63

48 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         6,600.00      6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฏอนงค์ ขนันไทย      6,600.00 นางสาวนาฏอนงค์ ขนันไทย       6,600.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 271/2563 
ลว.28 ก.พ.63

49 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช โสมาบุตร      7,300.00 นายสมเดช โสมาบุตร       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 272/2563 
ลว.28 ก.พ.63

50 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสีหา หลอดแก้ว      7,300.00 นายสีหา หลอดแก้ว       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 273/2563 
ลว.28 ก.พ.63

51 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีพันธ์ นกทวี      7,300.00 นายทวีพันธ์ นกทวี       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 274/2563 
ลว.28 ก.พ.63

52 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 275/2563 
ลว.28 ก.พ.63

53 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้่าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส่าราญ

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 276/2563 
ลว.28 ก.พ.63

54 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้่าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 277/2563 
ลว.28 ก.พ.63
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

55 จัดจ้างเหมาบริการท่าความสะอาดตลาดสดบ้าน
บาก

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 278/2563 
ลว.28 ก.พ.63

56 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส่าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ อาชญาทา      9,300.00 นายนรินทร์ อาชญาทา       9,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 279/2563 
ลว.28 ก.พ.63

57 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส่าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      9,300.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 280/2563 
ลว.28 ก.พ.63

58 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส่าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ      9,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ       9,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 281/2563 
ลว.28 ก.พ.63

59 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส่าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ โกศล      9,300.00 นายกิตติพงษ์ โกศล       9,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 282/2563 
ลว.28 ก.พ.63


