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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้าด่ืม          2,735.00      2,735.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้้าทิพย์      2,735.00 นิศากานต์น้้าทิพย์       2,735.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 283/2563 
ลว.2 มี.ค.63

2 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่างฯ

         6,600.00      6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ภักตรนิกร      6,600.00 นายกฤษณะ ภักตรนิกร       6,600.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 284/2563 
ลว.2 มี.ค.63

3 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร          4,890.00      4,890.00 เฉพาะเจาะจง สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้      4,890.00 สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้       4,890.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 285/2563 
ลว.2 มี.ค.63

4 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลข
ทะเบียน กข-8474 ยส.

       21,463.13     21,463.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ที.ยโสธรมอเตอร์
 จ้ากัด

    21,463.13 บริษัท เอส.ที.ยโสธร
มอเตอร์ จ้ากัด

    21,463.13 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 286/2563 
ลว.2 มี.ค.63

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 3 รายการ (กอง
คลัง)

       24,140.00     24,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    24,140.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    24,140.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 287/2563 
ลว.5 มี.ค.63

6 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 16 รายการ (กอง
คลัง)

       12,889.00     12,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    12,889.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    12,889.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 288/2563 
ลว.5 มี.ค.63

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 13 รายการ 
(กองช่าง)

       35,815.00     35,815.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสงสว่างการไฟฟ้า     35,815.00 ร้าน แสงสว่างการไฟฟ้า     35,815.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 289/2563 
ลว.5 มี.ค.63

8 จัดซ้ือสายฉีดน้้าดับเพลิงพร้อมข้อต่อแบบสวม
เร็วชนิดทองเหลือง จ้านวน 3 เส้น

       30,000.00     30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โซไซต้ีดิเอ็กซ์     30,000.00 ร้าน โซไซต้ีดิเอ็กซ์     30,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 290/2563 
ลว.6 มี.ค.63

9 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ จ้านวน 1 เคร่ือง            300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีพีเซอร์วิส         300.00 ร้าน ทีพีเซอร์วิส         300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 291/2563 
ลว.9 มี.ค.63

10 จัดซ้ือวัสดุกีฬา        50,000.00     50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     50,000.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     50,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 292/2563 
ลว.9 มี.ค.63

11 จัดจ้างถ่ายและเข้าเล่มเอกสาร งบการเงิน ปี 
2562 จ้านวน 10 เล่ม

           880.00         880.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีพีเซอร์วิส         880.00 ร้าน ทีพีเซอร์วิส         880.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 293/2563 
ลว.10 มี.ค.63

12 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 15 รายการ (กอง
สาธารณสุขฯ)

       12,000.00     12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     12,000.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     12,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 294/2563 
ลว.12 มี.ค.63

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

วันที่  3  เดือน  เมษายน  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 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 4 รายการ (กองช่าง)          4,815.00      4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     4,815.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      4,815.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 295/2563 
ลว.12 มี.ค.63

14 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ส้าหรับงานวันท้องถิ่น
ไทย

           800.00         800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 40 กะรัต         800.00 ร้าน 40 กะรัต         800.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 296/2563 
ลว.16 มี.ค.63

15 จัดจ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้โรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

         4,810.00      4,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      4,810.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       4,810.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 300/2563 
ลว.17 มี.ค.63

16 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         2,100.00      2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายลือฤทธิ์ ลือชา      2,100.00 นายลือฤทธิ์ ลือชา       2,100.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 302/2563 
ลว.17 มี.ค.63

17 จัดจ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

         2,230.00      2,230.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      2,230.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       2,230.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 303/2563 
ลว.18 มี.ค.63

18 จัดจ้างปฏิกูลห้องสุขาตลาดสดเทศบาล            500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุมล ศรีสมบูรณ์         500.00 นายสุมล ศรีสมบูรณ์         500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 304/2563 
ลว.18 มี.ค.63

19 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 14 รายการ 
(ส้านักปลัด)

         4,420.00      4,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     4,420.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      4,420.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 305/2563 
ลว.18 มี.ค.63

20 จัดจ้างถ่ายและเข้าเล่มเอกสาร การตรวจสอบ
รายงานทางการเงิน จ้านวน 5 เล่ม

           300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีพีเซอร์วิส         300.00 ร้าน ทีพีเซอร์วิส         300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 306/2563 
ลว.19 มี.ค.63

21 จัดจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ไหญ่บริเวณตลาดสดเทศบาล        12,000.00     12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิมล แก้วโสภา     12,000.00 นายวิมล แก้วโสภา     12,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 307/2563 
ลว.19 มี.ค.63

22 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีน)        27,000.00     27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีทรัพย์     27,000.00 ร้าน มีทรัพย์     27,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 308/25633 
ลว.20 มี.ค.63

23 จัดซ้ือเคร่ืองยาพ่นแบบสะพายหลัง จ้านวน 1 
เคร่ือง

         4,200.00      4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ค้าพองเคร่ืองพ่น      4,200.00 ร้าน ค้าพองเคร่ืองพ่น       4,200.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 309/2563 
ลว.20 มี.ค.63

24 จัดจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 
บบ-982 ยส.

       12,500.00     12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สันติสุขไฟร์ แอนด์ 
เซอร์วิส

    12,500.00 ร้าน สันติสุขไฟร์ แอนด์ 
เซอร์วิส

    12,500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 310/2563 
ลว.27 มี.ค.63

25 จัดจ้างเหมาส้ารวจพื้นที่ ตามโครงการแผนที่
ภาษีฯ

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร ช่วยตรึก      9,000.00 นายธนากร ช่วยตรึก       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 312/2563 
ลว.31 มี.ค.63

26 จัดจ้างเหมาส้ารวจพื้นที่ ตามโครงการแผนที่
ภาษีฯ

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมัคร สีดา      9,000.00 นายสมัคร สีดา       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 313/2563 
ลว.31 มี.ค.63
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27 จัดจ้างเหมาส้ารวจพื้นที่ ตามโครงการแผนที่
ภาษีฯ

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรจิต ศรีระวัฒน์      9,000.00 นายสุรจิต ศรีระวัฒน์       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 314/2563 
ลว.31 มี.ค.63

28 จัดซ้ือน้้าด่ืม          3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้้าทิพย์      3,000.00 นิศากานต์น้้าทิพย์       3,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 315/2563 
ลว.31 มี.ค.63

29 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      9,000.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 316/2563 
ลว.31 มี.ค.63

30 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      9,000.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 317/2563 
ลว.31 มี.ค.63

31 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      9,000.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 318/2563 
ลว.31 มี.ค.63

32 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร บุญทรัพย์      9,000.00 นางสาวกิติพร บุญทรัพย์       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 319/2563 
ลว.31 มี.ค.63

33 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส้านักปลัด

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางวิจิตรา หนูยอด      7,300.00 นางวิจิตรา หนูยอด       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 320/2563 
ลว.31 มี.ค.63

34 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส้านักปลัด

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร ไชยรักษ์      7,300.00 นางสาวนภาพร ไชยรักษ์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 321/2563 
ลว.31 มี.ค.63

35 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง

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

      7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 322/2563 
ลว.31 มี.ค.63

36 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 323/2563 
ลว.31 มี.ค.63

37 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 324/2563 
ลว.31 มี.ค.63

38 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่างฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายคณิต ยาวะโนภาส      7,300.00 นายคณิต ยาวะโนภาส       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 325/2563 
ลว.31 มี.ค.63

39 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 326/2563 
ลว.31 มี.ค.63

40 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค้า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค้า       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 327/2563 
ลว.31 มี.ค.63
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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 นายวินิจ บัวทรัพย์      7,300.00 นายวินิจ บัวทรัพย์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 328/2563 
ลว.31 มี.ค.63

42 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทองพูล โพธิ์ทอง      7,300.00 นายทองพูล โพธิ์ทอง       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 329/2563 
ลว.31 มี.ค.63

43 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ภักตรนิกร      7,300.00 นายกฤษณะ ภักตรนิกร       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 330/2563 
ลว.31 มี.ค.63

44 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายลือฤทธิ์ ลือชา      7,300.00 นายลือฤทธิ์ ลือชา       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 331/2563 
ลว.31 มี.ค.63

45 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรวรรณ รัตนแมต      7,300.00 นางสาวจิรวรรณ รัตนแมต       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 332/2563 
ลว.31 มี.ค.63

46 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 333/2563 
ลว.31 มี.ค.63

47 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      7,300.00 นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 334/2563 
ลว.31 มี.ค.63

48 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

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

      6,600.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 335/2563 
ลว.31 มี.ค.63

49 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 336/2563 
ลว.31 มี.ค.63

50 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         6,600.00      6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฏอนงค์ ขนันไทย      6,600.00 นางสาวนาฏอนงค์ ขนันไทย       6,600.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 337/2563 
ลว.31 มี.ค.63

51 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช โสมาบุตร      7,300.00 นายสมเดช โสมาบุตร       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 338/2563 
ลว.31 มี.ค.63

52 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสีหา หลอดแก้ว      7,300.00 นายสีหา หลอดแก้ว       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 339/2563 
ลว.31 มี.ค.63

53 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีพันธ์ นกทวี      7,300.00 นายทวีพันธ์ นกทวี       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 340/2563 
ลว.31 มี.ค.63

54 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 341/2563 
ลว.31 มี.ค.63
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

55 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส้าราญ

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 342/2563 
ลว.31 มี.ค.63

56 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 343/2563 
ลว.31 มี.ค.63

57 จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดตลาดสดบ้าน
บาก

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 344/2563 
ลว.31 มี.ค.63

58 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ อาชญาทา      9,300.00 นายนรินทร์ อาชญาทา       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 345/2563 
ลว.31 มี.ค.63

59 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      9,300.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 346/2563 
ลว.31 มี.ค.63

60 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ      9,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 347/2563 
ลว.31 มี.ค.63

61 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ โกศล      9,300.00 นายกิตติพงษ์ โกศล       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 348/2563 
ลว.31 มี.ค.63


