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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง)          1,585.00      1,585.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม      1,585.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม       1,585.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 531/2563 
ลว.1 ก.ค.63

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส้านักปลัด)          1,850.00      1,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค      1,850.00 ร้าน พีซีเวอร์ค       1,850.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 532/2563 
ลว.1 ก.ค.63

3 จัดจ้างซ่อมแซมประตูห้องท้างานกองการศึกษาฯ          1,000.00      1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.ที.1999      1,000.00 หจก.พี.ที.1999       1,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 533/2563 
ลว.1 ก.ค.63

4 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ้านวน 3 
เคร่ือง

       13,750.00     13,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีทรัพย์เคมีคอล     13,750.00 ร้าน มีทรัพย์เคมีคอล     13,750.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 533/2563 
ลว.3 ก.ค.63

5 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)          4,900.00      4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค      4,900.00 ร้าน พีซีเวอร์ค       4,900.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 534/2563 
ลว.3 ก.ค.63

6 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (ธงตราสัญลักษณ์)       100,000.00   100,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.การช่าง   100,000.00 ร้าน ช.การช่าง    100,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 535/2563 
ลว.15 ก.ค.63

7 จัดซ้ือบันไดอลูมิเนียม (กองส่งเสริมการเกษตร)          2,000.00      2,000.00 เฉพาะเจาะจง สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้      2,000.00 สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้       2,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 536/2563 
ลว.17 ก.ค.63

8 จัดซ้ือสัญญาณไฟฉุกเฉิน (ป้องกันฯ)          4,800.00      4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โซไซต้ีดิเอ็กซ์      4,800.00 ร้าน โซไซต้ีดิเอ็กซ์       4,800.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 537/2563 
ลว.17 ก.ค.63

9 จัดจ้างท้าป้ายรณรงค์ผู้ประกอบการ (กอง
สาธารณสุขฯ)

         2,910.00      2,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      2,910.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       2,910.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 537/2563 
ลว.17 ก.ค.63

10 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองสาธารณสุขฯ)          4,820.00      4,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,820.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,820.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 538/2563 
ลว.17 ก.ค.63

11 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ)        15,000.00     15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     15,000.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     15,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 539/2563 
ลว.20 ก.ค.63

12 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร          4,180.00      4,180.00 เฉพาะเจาะจง สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้      4,180.00 สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้       4,180.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 539/2563 
ลว.24 ก.ค.63

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

วันที่  6  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
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13 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ส้านักปลัด)          6,850.00      6,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกรียงไกรก่อสร้าง      6,850.00 ร้าน เกรียงไกรก่อสร้าง       6,850.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 540/2563 
ลว.24 ก.ค.63

14 จัดซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรมจิตอาสา        15,000.00     15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฟ้าหยาดอินเตอร์     15,000.00 ร้าน ฟ้าหยาดอินเตอร์     15,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 541/2563 
ลว.29 ก.ค.63

15 จัดจ้างเหมารถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตาม
โครงการจิตอาสา

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายส้ารอง จันทร์เรือง      5,000.00 นายส้ารอง จันทร์เรือง       5,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 542/2563 
ลว.29 ก.ค.63

16 จัดจ้างท้าป้ายตามโครงการรักษ์น้้า รักษ์ป่า          1,000.00      1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านล้านป้าย      1,000.00 ร้าน บ้านล้านป้าย       1,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 543/2563 
ลว.20 ก.ค.63

17 จัดจ้างท้าป้ายตามโครงจิตอาสา          1,000.00      1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านล้านป้าย      1,000.00 ร้าน บ้านล้านป้าย       1,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 544/2563 
ลว.24 ก.ค.63

18 จัดซ้ือวัสดุตามโครงการจิตอาสา          3,470.00      3,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      3,470.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       3,470.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 545/2563 
ลว.24 ก.ค.63

19 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มตามโครงการจิต
อาสา

         2,500.00      2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      2,500.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       2,500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 546/2563 
ลว.24 ก.ค.63

20 จัดจ้างตักส่ิงปฏิกูลห้องสุขาชาย-หญิง ส้านักงาน
 ทต.ส้าราญ

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพลอย เกาะกิ่ง      5,000.00 นายพลอย เกาะกิ่ง       5,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 547/2563 
ลว.24 ก.ค.63

21 จัดซ้ือน้้าด่ืม เดือน สิงหาคม 263            825.00         825.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้้าทิพย์         825.00 นิศากานต์น้้าทิพย์         825.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 548/2563 
ลว.31 ก.ค.63

22 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลส้าราญ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์      7,300.00 นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 549/2563 
ลว.31 ก.ค.63

23 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลส้าราญ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร กองค้า      7,300.00 นางสาวฐิติพร กองค้า       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 550/2563 
ลว.31 ก.ค.63

24 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง

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

      7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 551/2563 
ลว.31 ก.ค.63

25 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 552/2563 
ลว.31 ก.ค.63

26 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 553/2563 
ลว.31 ก.ค.63
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27 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 554/2563 
ลว.31 ก.ค.63

28 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค้า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค้า       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 555/2563 
ลว.31 ก.ค.63

29 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บัวทรัพย์      7,300.00 นายวินิจ บัวทรัพย์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 556/2563 
ลว.31 ก.ค.63

30 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทองพูล โพธิ์ทอง      7,300.00 นายทองพูล โพธิ์ทอง       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 557/2563 
ลว.31 ก.ค.63

31 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ภักตรนิกร      7,300.00 นายกฤษณะ ภักตรนิกร       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 558/2563 
ลว.31 ก.ค.63

32 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายลือฤทธิ์ ลือชา      7,300.00 นายลือฤทธิ์ ลือชา       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 559/2563 
ลว.31 ก.ค.63

33 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายคณิต ยาวะโนภาส      6,300.00 นายคณิต ยาวะโนภาส       6,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 560/2563 
ลว.31 ก.ค.63

34 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      7,300.00 นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 561/2563 
ลว.31 ก.ค.63

35 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ์      7,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 562/2563 
ลว.31 ก.ค.63

36 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ      6,300.00 นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ       6,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 563/2563 
ลว.31 ก.ค.63

37 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญญวรา ป้องศรี      6,300.00 นางกัญญวรา ป้องศรี       6,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 564/2563 
ลว.31 ก.ค.63

38 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 565/2563 
ลว.31 ก.ค.63

39 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฏอนงค์ ขนันไทย      7,300.00 นางสาวนาฏอนงค์ ขนันไทย       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 566/2563 
ลว.31 ก.ค.63

40 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 567/2563 
ลว.31 ก.ค.63
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

41 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 568/2563 
ลว.31 ก.ค.63

42 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิก้องภพ สุขประเสริฐ      7,300.00 นายศักด์ิก้องภพ สุข
ประเสริฐ

      7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 569/2563 
ลว.31 ก.ค.63

43 จัดจ้างเหมาส้ารวจพื้นที่ ตามโครงการแผนที่
ภาษีฯ

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร ช่วยตรึก      9,000.00 นายธนากร ช่วยตรึก       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 570/2563 
ลว.31 ก.ค.63

44 จัดจ้างเหมาส้ารวจพื้นที่ ตามโครงการแผนที่
ภาษีฯ

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมัคร สีดา      9,000.00 นายสมัคร สีดา       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 571/2563 
ลว.31 ก.ค.63

45 จัดจ้างเหมาส้ารวจพื้นที่ ตามโครงการแผนที่
ภาษีฯ

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรจิต ศรีระวัฒน์      9,000.00 นายสุรจิต ศรีระวัฒน์       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 572/2563 
ลว.31 ก.ค.63

46 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      9,300.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 573/2563 
ลว.31 ก.ค.63

47 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      9,300.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 574/2563 
ลว.31 ก.ค.63

48 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      9,300.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 575/2563 
ลว.31 ก.ค.63

49 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร บุญทรัพย์      9,300.00 นางสาวกิติพร บุญทรัพย์       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 576/2563 
ลว.31 ก.ค.63

50 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส้าราญ

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 577/2563 
ลว.31 ก.ค.63

51 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 578/2563 
ลว.31 ก.ค.63

52 จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดตลาดสด
เทศบาลต้าบลส้าราญ

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 579/2563 
ลว.31 ก.ค.63

53 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ อาชญาทา      9,300.00 นายนรินทร์ อาชญาทา       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 580/2563 
ลว.31 ก.ค.63

54 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      9,300.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 581/2563 
ลว.31 ก.ค.63
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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 นายณรงค์ แสนสุข      9,300.00 นายณรงค์ แสนสุข       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 582/2563 
ลว.31 ก.ค.63

56 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ โกศล      9,300.00 นายกิตติพงษ์ โกศล       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 583/2563 
ลว.31 ก.ค.63

57 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองคลัง)            160.00         160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม         160.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม         160.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 584/2563 
ลว.31 ก.ค.63

58 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง)          1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม      1,500.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม       1,500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 585/2563 
ลว.31 ก.ค.63


