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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้าด่ืม          1,725.00      1,725.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้้าทิพย์      1,725.00 นิศากานต์น้้าทิพย์       1,725.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 181/2563 
ลว.2 ม.ค.63

2 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง          2,420.00      2,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม      2,420.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม       2,420.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 182/2563 
ลว.2 ม.ค.63

3 จัดซ้ือเก้าอี้ท้างาน          7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจียบฮวด      7,000.00 ร้าน เจียบฮวด       7,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 182/2563 
ลว.3 ม.ค.63

4 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างส้าหรับใช้ซ่อมแซมคลองดาด
ส่งน้้าบ้านส้าราญ

         9,070.00      9,070.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงศ์ดิลกโยธา      9,070.00 หจก.พงศ์ดิลกโยธา       9,070.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 183/2563 
ลว.3 ม.ค.63

5 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน กองการศึกษาฯ        14,950.00     14,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กแคทมาร์ท จ้ากัด     14,950.00 บริษัท บิ๊กแคทมาร์ท จ้ากัด     14,950.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 184/2563 
ลว.3 ม.ค.63

6 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน กองสาธารณสุขฯ          4,840.00      4,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,840.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,840.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 185/2563 
ลว.6 ม.ค.63

7 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีพันธ์ นกทวี      6,000.00 นายทวีพันธ์ นกทวี       6,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 185/2563 
ลว.6 ม.ค.63

8 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดงานตามโครงการ 
Big Cleaning Day

         4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,500.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 186/2563 
ลว.6 ม.ค.63

9 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฏอนงค์ ขนันไทย      6,000.00 นางสาวนาฏอนงค์ ขนันไทย       6,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 186/2563 
ลว.6 ม.ค.63

10 จัดจ้างท้าป้ายกิจกรรมตามโครงการ Big 
Cleaning Day

           250.00         250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญการพิมพ์         250.00 ร้านชาญการพิมพ์         250.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 187/2563 
ลว.6 ม.ค.63

11 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซม
ไฟฟ้าชุมชนในเขตต้าบลส้าราญ

       19,750.00     19,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสงสว่างการไฟฟ้า     19,750.00 ร้าน แสงสว่างการไฟฟ้า     19,750.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 188/2563 
ลว.7 ม.ค.63

12 จัดจ้างท้าป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ          2,540.00      2,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญการพิมพ์      2,540.00 ร้านชาญการพิมพ์       2,540.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 189/2563 
ลว.8 ม.ค.63

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

วันที่  7  เดือน  กุมภาพันธ์  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 จัดจ้างเหมาเคร่ืองเสียง ตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขันติ ศิลารักษ์      4,000.00 นายขันติ ศิลารักษ์       4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 190/2563 
ลว.9 ม.ค.63

14 จัดจ้างท้าป้ายตามโครงการออกก้าลังกายสร้าง
ชาวส้าราญสุขภาพดี

           560.00         560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญการพิมพ์         560.00 ร้านชาญการพิมพ์         560.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 191/2563 
ลว.9 ม.ค.63

15 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง          4,960.00      4,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     4,960.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      4,960.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 192/2563 
ลว.10 ม.ค.63

16 จัดซ้ือโน้ตบุ๊ค จ้านวน 1 เคร่ือง กองคลัง        22,000.00     22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     22,000.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     22,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 193/2563 
ลว.8 ม.ค.63

17 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ จ้านวน 1 เคร่ือง กองคลัง          9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      9,000.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 194/2563 
ลว.8 ม.ค.63

18 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง          3,589.00      3,589.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค      3,589.00 ร้าน พีซีเวอร์ค       3,589.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 195/2563 
ลว.29 ม.ค.63

19 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส้านักปลัด

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางวิจิตรา หนูยอด      7,300.00 นางวิจิตรา หนูยอด       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 196/2563 
ลว.31 ม.ค.63

20 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส้านักปลัด

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร ไชยรักษ์      7,300.00 นางสาวนภาพร ไชยรักษ์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 197/2563 
ลว.31 ม.ค.63

21 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง

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

      7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 198/2563 
ลว.31 ม.ค.63

22 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 199/2563 
ลว.31 ม.ค.63

23 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 200/2563 
ลว.31 ม.ค.63

24 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 201/2563 
ลว.31 ม.ค.63

25 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่างฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายคณิต ยาวะโนภาส      7,300.00 นายคณิต ยาวะโนภาส       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 202/2563 
ลว.31 ม.ค.63

26 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค้า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค้า       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 203/2563 
ลว.31 ม.ค.63
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หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

27 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บัวทรัพย์      7,300.00 นายวินิจ บัวทรัพย์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 204/2563 
ลว.31 ม.ค.63

28 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทองพูล โพธิ์ทอง      7,300.00 นายทองพูล โพธิ์ทอง       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 205/2563 
ลว.31 ม.ค.63

29 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรวรรณ รัตนแมต      7,300.00 นางสาวจิรวรรณ รัตนแมต       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 206/2563 
ลว.31 ม.ค.63

30 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 207/2563 
ลว.31 ม.ค.63

31 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      7,300.00 นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 208/2563 
ลว.31 ม.ค.63

32 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 209/2563 
ลว.31 ม.ค.63

33 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         5,700.00      5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฏอนงค์ ขนันไทย      5,700.00 นางสาวนาฏอนงค์ ขนันไทย       5,700.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 210/2563 
ลว.31 ม.ค.63

34 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีพันธ์ นกทวี      7,300.00 นายทวีพันธ์ นกทวี       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 211/2563 
ลว.31 ม.ค.63

35 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช โสมาบุตร      7,300.00 นายสมเดช โสมาบุตร       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 212/2563 
ลว.31 ม.ค.63

36 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสีหา หลอดแก้ว      7,300.00 นายสีหา หลอดแก้ว       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 213/2563 
ลว.31 ม.ค.63

37 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 214/2563 
ลว.31 ม.ค.63

38 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         8,700.00      8,700.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      8,700.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       8,700.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 215/2563 
ลว.31 ม.ค.63

39 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         8,700.00      8,700.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      8,700.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       8,700.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 216/2563 
ลว.31 ม.ค.63

40 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         8,700.00      8,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      8,700.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       8,700.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 217/2563 
ลว.31 ม.ค.63
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41 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         8,700.00      8,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร บุญทรัพย์      8,700.00 นางสาวกิติพร บุญทรัพย์       8,700.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 218/2563 
ลว.31 ม.ค.63

42 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส้าราญ

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 219/2563 
ลว.31 ม.ค.63

43 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 220/2563 
ลว.31 ม.ค.63

44 จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดตลาดสดบ้าน
บาก

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 221/2563 
ลว.31 ม.ค.63

45 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ อาชญาทา      9,300.00 นายนรินทร์ อาชญาทา       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 222/2563 
ลว.31 ม.ค.63

46 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      9,300.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 223/2563 
ลว.31 ม.ค.63

47 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ      9,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 224/2563 
ลว.31 ม.ค.63

48 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนารายณ์ สายเมฆ      9,300.00 นายนารายณ์ สายเมฆ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 225/2563 
ลว.31 ม.ค.63


