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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกองส่งเสริมการเกษตร 
จ านวน 6 รายการ

           865.00         865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

        865.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

        865.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 349/2563 
ลว.1 เม.ย.63

2 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด

         6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์      6,300.00 นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์       6,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 350/2563 
ลว.1 เม.ย.63

3 จัดซ้ือน้ ามัน กองช่าง          2,300.00      2,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม      2,300.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม       2,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 351/2563 
ลว.1 เม.ย.63

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส านักปลัดเทศบาล จ านวน 
21 รายการ

       21,420.00     21,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    21,420.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    21,420.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 351/2563 
ลว.2 เม.ย.63

5 จัดจ้างตักส่ิงปฏิกูลห้องสุขาส านักงาน          5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพลอย เกาะกิ่ง      5,000.00 นายพลอย เกาะกิ่ง       5,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 352/2563 
ลว.2 เม.ย.63

6 จัดจ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ด          3,300.00      3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      3,300.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       3,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 353/2563 
ลว.2 เม.ย.63

7 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 4 
รายการ

         6,760.00      6,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยโสธรแทรคเตอร์      6,760.00 หจก.ไทยโสธรแทรคเตอร์       6,760.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 354/2563 
ลว.3 เม.ย.63

8 จัดจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 
บบ-982 ยส.

       12,500.00     12,500.00 เฉพาะเจาะจง สันติสุขไฟร์แอนด์เซอร์วิส     12,500.00 สันติสุขไฟร์แอนด์เซอร์วิส     12,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 355/2563 
ลว.7 เม.ย.63

9 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวกองสาธารณสุขฯ 
จ านวน 5 รายการ

         4,900.00      4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,900.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,900.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 356/2563 
ลว.7 เม.ย.63

10 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวกองสาธารณสุขฯ 
จ านวน 2 รายการ

         4,750.00      4,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,750.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,750.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 357/2563 
ลว.8 เม.ย.63

11 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ส านักปลัด)       100,000.00   100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม   100,000.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม    100,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 358/2563 
ลว.14 เม.ย.63

12 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คกองช่าง จ านวน
 1 เคร่ือง

       16,000.00     16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค     16,000.00 ร้าน พีซีเวอร์ค     16,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 359/2563 
ลว.15 เม.ย.63

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

วันที่  5  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
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13 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวกองสาธารณสุขฯ 
จ านวน 6 รายการ

         4,900.00      4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,900.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,900.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 360/2563 
ลว.15 เม.ย.63

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส านักปลัด จ านวน 5 
รายการ

       18,975.00     18,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    18,975.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    18,975.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 361/2563 
ลว.15 เม.ย.63

15 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายกองสาธารณสุขฯ 
จ านวน 2 รายการ

         7,740.00      7,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      7,740.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       7,740.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 362/2563 
ลว.17 เม.ย.63

16 จัดจ้างท าป้ายช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย 
จ านวน 1 ผืน

           360.00         360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์         360.00 ร้าน ชาญการพิมพ์         360.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 362/2563 
ลว.21 เม.ย.63

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกองการศึกษาฯ จ านวน 10 
รายการ

         7,815.00      7,815.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      7,815.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       7,815.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 363/2563 
ลว.22 เม.ย.63

18 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องท างาน
กองคลัง จ านวน 2 เคร่ือง

           900.00         900.00 เฉพาะเจาะจง นายมิตรเพลิน ศรีอ่อนรอด         900.00 นายมิตรเพลิน ศรีอ่อนรอด         900.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 363/2563 
ลว.22 เม.ย.63

19 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างส าหรับซ่อมแซมรางระบายน้ า
 จ านวน 10 รายการ

       14,586.00     14,586.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงศ์ดิลกโยธา     14,586.00 หจก.พงศ์ดิลกโยธา     14,586.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 364/2563 
ลว.22 เม.ย.63

20 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน
 81-5626 ยส. จ านวน 1 คัน

         5,622.59      5,622.59 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาคอิสานอุบล (ตังปัก)      5,622.59 หจก.ภาคอิสานอุบล (ตังปัก)       5,622.59 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 364/2563 
ลว.22 เม.ย.63

21 จัดซ้ือชุดส่ือการเรียนการสอน DLTV ศพด.สว่าง        30,000.00     30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    30,000.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    30,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 365/25633 
ลว.27 เม.ย.63

22 จัดซ้ือชุดส่ือการเรียนการสอน DLTV ศพด.หัวค า        30,000.00     30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    30,000.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    30,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 366/25633 
ลว.27 เม.ย.63

23 จัดซ้ือชุดส่ือการเรียนการสอน DLTV ศพด.ส าราญ        30,000.00     30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    30,000.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    30,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 367/25633 
ลว.27 เม.ย.63

24 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางวิจิตรา หนูยอด      7,300.00 นางวิจิตรา หนูยอด       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 371/2563 
ลว.30 เม.ย.63

25 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร ไชยรักษ์      7,300.00 นางสาวนภาพร ไชยรักษ์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 372/2563 
ลว.30 เม.ย.63

26 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด

         5,400.00      5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์      5,400.00 นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์       5,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 373/2563 
ลว.30 เม.ย.63
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27 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง

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

      7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 374/2563 
ลว.30 เม.ย.63

28 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 375/2563 
ลว.30 เม.ย.63

29 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 376/2563 
ลว.30 เม.ย.63

30 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่างฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายคณิต ยาวะโนภาส      7,300.00 นายคณิต ยาวะโนภาส       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 377/2563 
ลว.30 เม.ย.63

31 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 378/2563 
ลว.30 เม.ย.63

32 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค า       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 379/2563 
ลว.30 เม.ย.63

33 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บัวทรัพย์      7,300.00 นายวินิจ บัวทรัพย์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 380/2563 
ลว.30 เม.ย.63

34 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทองพูล โพธิ์ทอง      7,300.00 นายทองพูล โพธิ์ทอง       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 381/2563 
ลว.30 เม.ย.63

35 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ภักตรนิกร      7,300.00 นายกฤษณะ ภักตรนิกร       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 382/2563 
ลว.30 เม.ย.63

36 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายลือฤทธิ์ ลือชา      7,300.00 นายลือฤทธิ์ ลือชา       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 383/2563 
ลว.30 เม.ย.63

37 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         5,400.00      5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด สามารถ      5,400.00 นายสมคิด สามารถ       5,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 384/2563 
ลว.30 เม.ย.63

38 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรวรรณ รัตนแมต      7,300.00 นางสาวจิรวรรณ รัตนแมต       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 385/2563 
ลว.30 เม.ย.63

39 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 386/2563 
ลว.30 เม.ย.63

40 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      7,300.00 นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 387/2563 
ลว.30 เม.ย.63
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

41 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ      9,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 388/2563 
ลว.30 เม.ย.63

42 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 389/2563 
ลว.30 เม.ย.63

43 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         6,600.00      6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฏอนงค์ ขนันไทย      6,600.00 นางสาวนาฏอนงค์ ขนันไทย       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 390/2563 
ลว.30 เม.ย.63

44 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

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

      7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 391/2563 
ลว.30 เม.ย.63

45 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสีหา หลอดแก้ว      7,300.00 นายสีหา หลอดแก้ว       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 392/2563 
ลว.30 เม.ย.63

46 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีพันธ์ นกทวี      7,300.00 นายทวีพันธ์ นกทวี       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 393/2563 
ลว.30 เม.ย.63

47 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 394/2563 
ลว.30 เม.ย.63

48 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      9,300.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 395/2563 
ลว.30 เม.ย.63

49 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      9,300.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 396/2563 
ลว.30 เม.ย.63

50 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      9,300.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 397/2563 
ลว.30 เม.ย.63

51 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร บุญทรัพย์      9,300.00 นางสาวกิติพร บุญทรัพย์       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 398/2563 
ลว.30 เม.ย.63

52 จัดจ้างเหมาส ารวจพื้นที่ ตามโครงการแผนที่
ภาษีฯ

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร ช่วยตรึก      9,000.00 นายธนากร ช่วยตรึก       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 399/2563 
ลว.30 เม.ย.63

53 จัดจ้างเหมาส ารวจพื้นที่ ตามโครงการแผนที่
ภาษีฯ

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมัคร สีดา      9,000.00 นายสมัคร สีดา       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 400/2563 
ลว.30 เม.ย.63

54 จัดจ้างเหมาส ารวจพื้นที่ ตามโครงการแผนที่
ภาษีฯ

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรจิต ศรีระวัฒน์      9,000.00 นายสุรจิต ศรีระวัฒน์       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 401/2563 
ลว.30 เม.ย.63
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

55 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส าราญ

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 402/2563 
ลว.30 เม.ย.63

56 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 403/2563 
ลว.30 เม.ย.63

57 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดตลาดสดบ้าน
บาก

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 404/2563 
ลว.30 เม.ย.63

58 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ อาชญาทา      9,300.00 นายนรินทร์ อาชญาทา       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 405/2563 
ลว.30 เม.ย.63

59 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      9,300.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 406/2563 
ลว.30 เม.ย.63

60 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ แสนสุข      9,300.00 นายณรงค์ แสนสุข       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 407/2563 
ลว.30 เม.ย.63

61 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ โกศล      9,300.00 นายกิตติพงษ์ โกศล       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 408/2563 
ลว.30 เม.ย.63


