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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้าด่ืม          1,005.00      1,005.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้้าทิพย์      1,005.00 นิศากานต์น้้าทิพย์       1,005.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 636/2563 
ลว.1 ก.ย.63

2 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ส่งเสริมการเกษตร

         6,600.00      6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ศรีวิเศษ      6,600.00 นางสาวอัจฉรา ศรีวิเศษ       6,600.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 636/2563 
ลว.1 ก.ย.63

3 จัดซ้ือน้้ามัน (กองคลัง)            160.00         160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม         160.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม         160.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 637/2563 
ลว.1 ก.ย.63

4 จัดซ้ือน้้ามัน (กองช่าง)          2,900.00      2,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม      2,900.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม       2,900.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 638/2563 
ลว.1 ก.ย.63

5 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองคลัง)        19,090.00     19,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    19,090.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    19,090.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 639/2563 
ลว.1 ก.ย.63

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)        11,980.00     11,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    11,980.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    11,980.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640/2563 
ลว.1 ก.ย.63

7 จัดซ้ือน้้ามัน (กองสาธารณสุขฯ)        30,000.00     30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม     30,000.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม     30,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 641/2563 
ลว.1 ก.ย.63

8 จัดจ้างซ่อมแซมประตูห้องท้างานกองคลัง          1,000.00      1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.พี.1999      1,000.00 หจก.ที.พี.1999       1,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 641/2563 
ลว.2 ก.ย.63

9 จัดจ้างถ่ายเอกสารงานโครงการแผนที่ภาษีฯ          7,210.00      7,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม      7,210.00 ร้าน ดีพร้อม       7,210.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 642/2563 
ลว.2 ก.ย.63

10 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 
80-9323 ยส.

         8,450.00      8,450.00 เฉพาะเจาะจง อู่เบิร์ดเจริญยนต์      8,450.00 อู่เบิร์ดเจริญยนต์       8,450.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 642/2563 
ลว.3 ก.ย.63

11 จัดจ้างท้าป้ายโครงการฝึกอบรมบุคลากร            720.00         720.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์         720.00 ร้าน ชาญการพิมพ์         720.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 643/2563 
ลว.8 ก.ย.63

12 จัดซ้ือวัสดุโครงการออกก้าลังกาย (กอง
สาธารณสุขฯ)

         3,900.00      3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      3,900.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       3,900.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 644/2563 
ลว.9 ก.ย.63

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

วันที่  6  เดือน  ตุลาคม  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 จัดจ้างท้าป้ายโครงการออกก้าลังกายฯ            500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์         500.00 ร้าน ชาญการพิมพ์         500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 645/2563 
ลว.9 ก.ย.63

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร)          1,050.00      1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ีไอทีซิสเต็ม จ้ากัด      1,050.00 บริษัท ยูนิต้ีไอทีซิสเต็ม 
จ้ากัด

      1,050.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 646/2563 
ลว.16 ก.ย.63

15 จัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในโครงการแผนที่ภาษีฯ          1,350.00      1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      1,350.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       1,350.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 648/2563 
ลว.23 ก.ย.63

16 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขฯ)          2,830.00      2,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงศดิลกโยธา      2,830.00 หจก.พงศดิลกโยธา       2,830.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 651/2563 
ลว.25 ก.ย.63

17 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ)          2,046.00      2,046.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงศดิลกโยธา      2,046.00 หจก.พงศดิลกโยธา       2,046.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 652/2563 
ลว.25 ก.ย.63

18 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองสาธารณสุขฯ)        24,584.00     24,584.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     24,584.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     24,584.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 653/2563 
ลว.25 ก.ย.63

19 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ)        23,690.00     23,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     23,690.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     23,690.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 654/2563 
ลว.25 ก.ย.63

20 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ)          8,880.00      8,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      8,880.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       8,880.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 655/2563 
ลว.25 ก.ย.63

21 จัดซ้ือเก้าอี้ท้างาน (กองคลัง)          2,450.00      2,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     2,450.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      2,450.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 661/2563 
ลว.30 ก.ย.63

22 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยส้าเร็จรูป)       196,040.00   196,040.00 เฉพาะเจาะจง พัฒนา พลีมิกซ์   196,040.00 พัฒนา พลีมิกซ์    196,040.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 662/2563 
ลว.30 ก.ย.63


