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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้าด่ืม         1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิศากานต์น้้าทิพย์      1,500.00 ร้านนิศากานต์น้้าทิพย์       1,500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 75/2563 ลว.1
 พ.ย.62

2 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ส่งเสริมการเกษตร เดือน พฤศจิกายน 2562

        6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ      6,300.00 นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ       6,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 76/2563 ลว.
1 พ.ย.62

3 จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม (นม) ส้าหรับโรงเรียน 3 
แห่ง และ ศพด. 6 แห่ง

      64,702.68     64,702.68 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง     64,702.68 สหกรณ์โคนมปากช่อง     64,702.68 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77/2563 ลว.1
 พ.ย.62

4 จัดจ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลอยกระทง
 จ้านวน 2 ผืน

        6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      6,000.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       6,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 78/2563 ลว.
4 พ.ย.62

5 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน พฤศจิกายน 2562

        6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองพูล โพธิ์ทอง      6,000.00 นายทองพูล โพธิ์ทอง       6,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 79/2563 ลว.
4 พ.ย.62

6 จัดจ้างเหมาประดับไฟและเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า 
ตามโครงการลอยกระทง

      15,000.00     15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยยงค์ ไชยรัตน์     15,000.00 นายชัยยงค์ ไชยรัตน์     15,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 80/2563 ลว.
5 พ.ย.62

7 จัดจ้างเหมาเคร่ืองเสียงและเวที ตามโครงการ
ลอยกระทงฯ

      18,000.00     18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสงวน ไชยพินิช     18,000.00 นายสงวน ไชยพินิช     18,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 81/2563 ลว.
7 พ.ย.62

8 จัดจ้างเหมาการแสดงร้าวงย้อนยุค ตามโครงการ
ลอยกระทง

      17,000.00     17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาย ณุวงษ์ศรี     17,000.00 นายชาย ณุวงษ์ศรี     17,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 82/2563 ลว.
7 พ.ย.62

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลข
ทะเบียน 81-5626 ยส.

          449.40         449.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาคอิสาณอุบล (ตัง
ปัก)

        449.40 หจก.ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก)         449.40 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 83/2563 ลว.
11 พ.ย.62

10 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ตามโครงการส้าราญอาหาร
สะอาดฯ

        3,800.00      3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      3,800.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       3,800.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84/2563 ลว.
11 พ.ย.62

11 จัดจ้างท้าป้ายตามโครงการส้าราญอาหารสะอาดฯ           500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์         500.00 ร้าน ชาญการพิมพ์         500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 85/2563 ลว.
11 พ.ย.62

12 จัดท้าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวโรกาส
มหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก

        1,680.00      1,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      1,680.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       1,680.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 86/2563 ลว.
12 พ.ย.62

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

วันที่  6  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
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13 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร         9,960.00      9,960.00 เฉพาะเจาะจง สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้      9,960.00 สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้       9,960.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 87/2563 ลว.
14 พ.ย.62

14 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
สาธารณสุขฯ

        3,600.00      3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      3,600.00 นายวัชระ สมหวัง       3,600.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 88/2563 ลว.
14 พ.ย.62

15 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์กองคลัง 
จ้านวน 2 เคร่ือง

        1,000.00      1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีพีเซอร์วิส      1,000.00 ร้าน ทีพีเซอร์วิส       1,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 89/2563 ลว.
15 พ.ย.62

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จ้านวน 2 รายการ         4,850.00      4,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีพีเซอร์วิส      4,850.00 ร้าน ทีพีเซอร์วิส       4,850.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 90/2563 ลว.
18 ลว.18 พ.ย.62

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส้านักปลัด       20,850.00     20,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    20,850.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    20,850.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 92/2563 ลว.
18 พ.ย.62

18 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร         9,960.00      9,960.00 เฉพาะเจาะจง สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้      9,960.00 สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้       9,960.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 93/2563 ลว.
19 พ.ย.62

19 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน ส้านักปลัด       25,606.00     25,606.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    25,606.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    25,606.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 94/2563 ลว.
20 พ.ย.62

20 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้้าดับเพลิง หมายเลข
ทะเบียน บบ-982 ยส.

        7,500.00      7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มาลัยพร
อิเล็กทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์

     7,500.00 ร้าน มาลัยพร
อิเล็กทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์

      7,500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 95/2563 ลว.
20 พ.ย.62

21 จัดซ้ือวัสดุส้านักงานกองคลัง จ้านวน 23 รายการ         4,970.00      4,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     4,970.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      4,970.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 96/2563 ลว.
20 พ.ย.62

22 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จ้านวน 4 รายการ         4,960.00      4,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     4,960.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      4,960.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 97/2563 ลว.
21 พ.ย.62

23 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จ้านวน 1 รายการ         2,996.00      2,996.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค      2,996.00 ร้าน พีซีเวอร์ค       2,996.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 98/2563 ลว.
28 พ.ย.62

24 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 
81-3492 ยส.

      35,000.00     35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเค ออโต้บอส     35,000.00 หจก.เอ็นเค ออโต้บอส     35,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 99/2563 ลว.
28 พ.ย.62

25 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส้านักปลัด

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางวิจิตรา หนูยอด      7,300.00 นางวิจิตรา หนูยอด       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 100/2563 
ลว.29 พ.ย.62
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26 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส้านักปลัด

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร ไชยรักษ์      7,300.00 นางสาวนภาพร ไชยรักษ์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 101/2563 
ลว.29 พ.ย.62

27 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
คลัง

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ์ จันทร์
ศิริ

     7,300.00 นางสาวเบญจวรรณ์ จันทร์
ศิริ

      7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 102/2563 
ลว.29 พ.ย.62

28 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 103/2563 
ลว.29 พ.ย.62

29 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 104/2563 
ลว.29 พ.ย.62

30 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่างฯ

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายคณิต ยาวะโนภาส      7,300.00 นายคณิต ยาวะโนภาส       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 105/2563 
ลว.29 พ.ย.62

31 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ เมี่ยงมาก      7,300.00 นายสราวุธ เมี่ยงมาก       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 106/2563 
ลว.29 พ.ย.62

32 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 107/2563 
ลว.29 พ.ย.62

33 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค้า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค้า       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 108/2563 
ลว.29 พ.ย.62

34 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บัวทรัพย์      7,300.00 นายวินิจ บัวทรัพย์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 109/2563 
ลว.29 พ.ย.62

35 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง

        5,400.00      5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายทองพูล โพธิ์ทอง      5,400.00 นายทองพูล โพธิ์ทอง       5,400.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 110/2563 
ลว.29 พ.ย.62

36 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
สาธารณสุขฯ

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรวรรณ รัตนแมต      7,300.00 นางสาวจิรวรรณ รัตนแมต       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 111/2563 
ลว.29 พ.ย.62

37 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
สาธารณสุขฯ

        5,400.00      5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      5,400.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       5,400.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 112/2563 
ลว.29 พ.ย.62

38 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
สาธารณสุขฯ

        5,400.00      5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      5,400.00 นายวัชระ สมหวัง       5,400.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 113/2563 
ลว.29 พ.ย.62

39 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
การศึกษาฯ

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 114/2563 
ลว.29 พ.ย.62
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

40 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ส่งเสริมการเกษตร

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช โสมาบุตร      7,300.00 นายสมเดช โสมาบุตร       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 115/2563 
ลว.29 พ.ย.62

41 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ส่งเสริมการเกษตร

        7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสีหา หลอดแก้ว      7,300.00 นายสีหา หลอดแก้ว       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 116/2563 
ลว.29 พ.ย.62

42 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ส่งเสริมการเกษตร

        5,400.00      5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ      5,400.00 นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ       5,400.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 117/2563 
ลว.29 พ.ย.62

43 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

        9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      9,300.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 118/2563 
ลว.29 พ.ย.62

44 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

        9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      9,300.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 119/2563 
ลว.29 พ.ย.62

45 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

        9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      9,300.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 120/2563 
ลว.29 พ.ย.62

46 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

        9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร บุญทรัพย์      9,300.00 นางสาวกิติพร บุญทรัพย์       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 121/2563 
ลว.29 พ.ย.62

47 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส้าราญ

        4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 122/2563 
ลว.29 พ.ย.62

48 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก

        4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 123/2563 
ลว.29 พ.ย.62

49 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

        9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ อาชญาทา      9,300.00 นายนรินทร์ อาชญาทา       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 124/2563 
ลว.29 พ.ย.62

50 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

        9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      9,300.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 125/2563 
ลว.29 พ.ย.62

51 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

        9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ      9,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 126/2563 
ลว.29 พ.ย.62

52 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

        9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนารายณ์ สายเมฆ      9,300.00 นายนารายณ์ สายเมฆ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 127/2563 
ลว.29 พ.ย.62

53 จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดตลาดสดบ้าน
บาก

        5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 128/2563 
ลว.29 พ.ย.62
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

54 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ส้านักปลัดเทศบาล         5,400.00      5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี อุตอามาตย์      5,400.00 นางสาวสาวิตรี อุตอามาตย์       5,400.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 129/2563 
ลว.29 พ.ย.62

55 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง)         2,420.00      2,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม      2,420.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม       2,420.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 129/2563 
ลว.29 พ.ย.62

56 จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม (นม) ส้าหรับโรงเรียน 3 
แห่ง และ ศพด. 6 แห่ง

     369,729.60   369,729.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง   369,729.60 สหกรณ์โคนมปากช่อง    369,729.60 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 130/2563 
ลว.29 พ.ย.62


