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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้าด่ืม          3,355.00      3,355.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้้าทิพย์      3,355.00 นิศากานต์น้้าทิพย์       3,355.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 131/2563 
ลว.2 ธ.ค.62

2 จัดซ้ือใบเสร็จและส่ิงพิมพ์          9,660.00      9,660.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง 
กรมการปกครอง

     9,660.00 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง 
กรมการปกครอง

      9,660.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 132/2563 
ลว.2 ธ.ค.62

3 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์กองคลัง 2 
เคร่ือง และเคร่ืองพิมพ์ 1 เคร่ือง

         1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีพีเซอร์วิส      1,500.00 ร้าน ทีพีเซอร์วิส       1,500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 132/2563 
ลว.3 ธ.ค.62

4 จัดจ้างถ่ายเอกสารรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนฯ

         1,023.00      1,023.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อมปร๊ินต้ิง      1,023.00 ร้าน ดีพร้อมปร๊ินต้ิง       1,023.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 133/2563 
ลว.4 ธ.ค.62

5 จัดซ้ือใบเสร็จ กองการศึกษาฯ          1,069.55      1,069.55 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง 
กรมการปกครอง

     1,069.55 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดง 
กรมการปกครอง

      1,069.55 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 134/2563 
ลว.4 ธ.ค.62

6 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส้านักปลัด          2,000.00      2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พรทวีพาณิชย์      2,000.00 ร้าน พรทวีพาณิชย์       2,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 134/2563 
ลว.6 ธ.ค.62

7 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน กองส่งเสริมการเกษตร          1,635.00      1,635.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     1,635.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      1,635.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 135/2563 
ลว.9 ธ.ค.62

8 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน กองส่งเสริมการเกษตร            166.00         166.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคคอมพิวเตอร์         166.00 ร้าน ไฮเทคคอมพิวเตอร์         166.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 136/2563 
ลว.9 ธ.ค.62

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริมการเกษตร            454.00         454.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไฮเทคคอมพิวเตอร์         454.00 ร้าน ไฮเทคคอมพิวเตอร์         454.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 137/2563 
ลว.9 ธ.ค.62

10 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองส่งเสริม
การเกษตร

           737.00         737.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค         737.00 ร้าน พีซีเวอร์ค         737.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 137/2563 
ลว.13 ธ.ค.62

11 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน
 80-9323 ยส.

       20,480.00     20,480.00 เฉพาะเจาะจง อู่เบิร์ดเจริญยนต์     20,480.00 อู่เบิร์ดเจริญยนต์     20,480.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 138/2563 
ลว.13 ธ.ค.62

12 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน กองสาธารณสุขฯ          3,615.00      3,615.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      3,615.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       3,615.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 139/2563 
ลว.16 ธ.ค.62

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562
เทศบาลต าบลส าราญ  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

วันที่  6  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563

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

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

13 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย กองสาธารณสุขฯ          3,840.00      3,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      3,840.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       3,840.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 140/2563 
ลว.16 ธ.ค.62

14 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขฯ          3,398.00      3,398.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      3,398.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       3,398.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 141/2563 
ลว.16 ธ.ค.62

15 จัดจ้างท้าป้ายอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
ส้าราญเมืองสะอาด

           500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์         500.00 ร้าน ชาญการพิมพ์         500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 142/2563 
ลว.16 ธ.ค.62

16 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์อบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตตาม
โครงการส้าราญเมืองสะอาด

         4,900.00      4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,900.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,900.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 143/2563 
ลว.17 ธ.ค.62

17 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน กองคลัง          4,970.00      4,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     4,970.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      4,970.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 144/2563 
ลว.18 ธ.ค.62

18 จัดซ้ือพรมปูพื้น        11,000.00     11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มิลเจริญออฟฟิศเซ็น
เตอร์

    11,000.00 หจก.มิลเจริญออฟฟิศเซ็น
เตอร์

    11,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 145/2563 
ลว.11 ธ.ค.62

19 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน ส้านักปลัด        29,929.00     29,929.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    29,929.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    29,929.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 146/2563 
ลว.12 ธ.ค.62

20 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ          6,215.00      6,215.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค      6,215.00 ร้าน พีซีเวอร์ค       6,215.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 147/2563 
ลว.24 ธ.ค.62

21 จัดจ้างท้าป้ายจุดตรวจตามโครงการเฝ้าระวัง
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

         2,520.00      2,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      2,520.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       2,520.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 148/2563 
ลว.24 ธ.ค.62

22 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน ส้านักปลัด          4,935.00      4,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     4,935.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      4,935.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 149/2563 
ลว.24 ธ.ค.62

23 จัดซ้ือน้้าด่ืม ตามโครงเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่

         4,480.00      4,480.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้้าทิพย์      4,480.00 นิศากานต์น้้าทิพย์       4,480.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 150/2563 
ลว.25 ธ.ค.62

24 จัดซ้ือผ้าม่าน ส้าหรับห้องท้างานกองคลัง          7,800.00      7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณัฐวุฒิผ้าม่าน      7,800.00 ร้าน ณัฐวุฒิผ้าม่าน       7,800.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 151/2563 
ลว.25 ธ.ค.62

25 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      9,300.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 152/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

26 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      9,300.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 153/2563 
ลว.27 ธ.ค.62
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

27 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      9,300.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 154/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

28 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร บุญทรัพย์      9,300.00 นางสาวกิติพร บุญทรัพย์       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 155/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

29 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส้านักปลัด

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางวิจิตรา หนูยอด      7,300.00 นางวิจิตรา หนูยอด       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 156/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

30 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส้านักปลัด

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร ไชยรักษ์      7,300.00 นางสาวนภาพร ไชยรักษ์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 157/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

31 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ส้านัก
ปลัดเทศบาล

         6,600.00      6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี อุตอามาตย์      6,600.00 นางสาวสาวิตรี อุตอามาตย์       6,600.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 158/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

32 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง

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

      7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 159/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

33 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 160/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

34 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 161/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

35 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่างฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายคณิต ยาวะโนภาส      7,300.00 นายคณิต ยาวะโนภาส       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 162/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

36 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ เมี่ยงมาก      7,300.00 นายสราวุธ เมี่ยงมาก       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 163/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

37 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 164/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

38 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค้า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค้า       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 165/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

39 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บัวทรัพย์      7,300.00 นายวินิจ บัวทรัพย์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 166/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

40 จัดซ้ือพานพุ่ม งานพิธีสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช

           800.00         800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 40 กะรัต         800.00 ร้าน 40 กะรัต         800.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 166/2563 
ลว.27 ธ.ค.62
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

41 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทองพูล โพธิ์ทอง      7,300.00 นายทองพูล โพธิ์ทอง       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 167/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

42 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรวรรณ รัตนแมต      7,300.00 นางสาวจิรวรรณ รัตนแมต       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 168/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

43 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 169/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

44 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      7,300.00 นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 170/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

45 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 171/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

46 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช โสมาบุตร      7,300.00 นายสมเดช โสมาบุตร       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 172/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

47 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสีหา หลอดแก้ว      7,300.00 นายสีหา หลอดแก้ว       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 173/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

48 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 174/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

49 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส้าราญ

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 175/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

50 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 176/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

51 จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดตลาดสดบ้าน
บาก

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 177/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

52 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ อาชญาทา      9,300.00 นายนรินทร์ อาชญาทา       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 178/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

53 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      9,300.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 179/2563 
ลว.27 ธ.ค.62

54 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ      9,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 180/2563 
ลว.27 ธ.ค.62
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

55 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนารายณ์ สายเมฆ      9,300.00 นายนารายณ์ สายเมฆ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 181/2563 
ลว.27 ธ.ค.62


