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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         8,400.00      8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      8,400.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       8,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 179 /2564 
ลว.29 ม.ค.64

2 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         8,400.00      8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      8,400.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       8,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 180 /2564 
ลว.29 ม.ค.64

3 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         8,400.00      8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      8,400.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       8,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 181 /2564 
ลว.29 ม.ค.64

4 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         8,400.00      8,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร บุญทรัพย์      8,400.00 นางสาวกิติพร บุญทรัพย์       8,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 182 /2564 
ลว.29 ม.ค.64

5 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์      7,300.00 นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 187 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

6 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร กองค า      7,300.00 นางสาวฐิติพร กองค า       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 188 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

7 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

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

      7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 189 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

8 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      7,300.00 นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 190 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

9 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 191 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

10 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 192 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

11 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 193 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

12 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค า       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 194 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564
เทศบาลต าบลส าราญ  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

วันที่  5  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

13 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ภักตรนิกร      7,300.00 นายกฤษณะ ภักตรนิกร       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 195 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

14 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเด่นชัย ไตรยสุทธิ์      6,000.00 นายเด่นชัย ไตรยสุทธิ์       6,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 196 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

15 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ      7,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 197 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

16 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 198 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

17 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 199 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

18 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร จิตตะยโสธร      6,000.00 นายทศพร จิตตะยโสธร       6,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 200 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

19 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 201 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

20 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย      7,300.00 นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 202 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

21 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิก้องภพ สุขประเสริฐ      6,000.00 นายศักด์ิก้องภพ สุข
ประเสริฐ

      6,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 203 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

22 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตรฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู      7,300.00 นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 204 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

23 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส าราญ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 205 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

24 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 206 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

25 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดตลาดสดบ้าน
บาก เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 207 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

26 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         8,400.00      8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      8,400.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       8,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 208 /2564 
ลว.1 ก.พ.64
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

27 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         8,400.00      8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ แสนสุข      8,400.00 นายณรงค์ แสนสุข       8,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 209 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

28 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

         8,400.00      8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ โกศล      8,400.00 นายกิตติพงษ์ โกศล       8,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 210 /2564 
ลว.1 ก.พ.64

29 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนและรับรอง
แขกที่มาเยี่ยมเยือนส านักงานเทศบาลต าบล
ส าราญ

         1,155.00      1,155.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้ าทิพย์      1,155.00 นิศากานต์น้ าทิพย์       1,155.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63 /2564 ลว.
2 ก.พ.64

30 จัดจ้างท าป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์งานเลือกต้ัง        22,400.00     22,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวัฒน์ พัสสร     22,400.00 นายวรวัฒน์ พัสสร     22,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 211 /2564 
ลว.2 ก.พ.64

31 จัดจ้างท าป้ายไวนิลงานเลือกต้ัง        12,840.00     12,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิบแสนปร๊ินต้ิง     12,840.00 หจก.สิบแสนปร๊ินต้ิง     12,840.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 212 /2564 
ลว.2 ก.พ.64

32 จัดจ้างเช่าเต๊นท์เพื่อใช้ในงานเลือกต้ัง          2,500.00      2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นุ๊ชโต๊ะเต๊นท์      2,500.00 ร้าน นุ๊ชโต๊ะเต๊นท์       2,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 213 /2564 
ลว.2 ก.พ.64

33 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์            930.00         930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

        930.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

        930.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56 /2564 ลว.
2 ก.พ.64

34 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพื่อใช้ในงานเลือกต้ัง          7,413.00      7,413.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     7,413.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      7,413.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57 /2564 ลว.
2 ก.พ.64

35 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานเลือกต้ัง          5,200.00      5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     5,200.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      5,200.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58 /2564 ลว.
2 ก.พ.64

36 จัดซ้ือเก้าอี้พลาสติก จ านวน 150 ตัว        37,500.00     37,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มิลเจริญเฟอร์นิเจอร์     37,500.00 ร้าน มิลเจริญเฟอร์นิเจอร์     37,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59 /2564 ลว.
3 ก.พ.64

37 จัดซ้ือตลับหมึกพิมพ์ (กองคลัง)          2,100.00      2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีพี.เซอร์วิส      2,100.00 ร้าน ท.ีพ.ีเซอร์วิส       2,100.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60 /2564 ลว.
3 ก.พ.64

38 จัดจ้างซ่อมแซมประตูห้องท างานกองคลัง          1,800.00      1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.พี.1999      1,800.00 หจก.ที.พี.1999       1,800.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 214 /2564 
ลว.3 ก.พ.64

39 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
เคร่ือง (กองคลัง)

           800.00         800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.ีพี.เซอร์วิส         800.00 ร้าน ท.ีพ.ีเซอร์วิส         800.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 215 /2564 
ลว.3 ก.พ.64
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

40 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องท างาน
กองการศึกษาฯ จ านวน 1 เคร่ือง

         4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยคอมฟิว      4,500.00 ร้าน ชัยคอมฟิว       4,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 216 /2564 
ลว.5 ก.พ.64

41 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานโครงการคัด
แยกขยะ

       41,900.00     41,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีทรัพย์     41,900.00 ร้าน มีทรัพย์     41,900.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61 /2564 ลว.
5 ก.พ.64

42 จัดซ้ือวงขอบซีเมนต์ เพื่อใช้ในงานโครงการคัด
แยกขยะ

       24,000.00     24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วสันต์เสาปูน     24,000.00 ร้าน วสันต์เสาปูน     24,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62 /2564 ลว.
5 ก.พ.64

43 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการสาธิตงาน
โครงการคัดแยกขยะ

         8,000.00      8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีทรัพย์      8,000.00 ร้าน มีทรัพย์       8,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64 /2564 ลว.
9 ก.พ.64

44 จัดซ้ือแบบพิมพ์งานเลือกต้ัง            234.00         234.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน         234.00 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน         234.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 65 /2564 ลว.
15 ก.พ.64

45 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเคร่ือง ส าหรับรถบรรทุกขยะ
จ านวน 3 คัน

         4,760.00      4,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยโสธรแทรคเตอร์      4,760.00 หจก.ไทยโสธรแทรคเตอร์       4,760.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66 /2564 ลว.
15 ก.พ.64

46 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน
 80-9323 ยส. จ านวน 1 คัน

       24,900.00     24,900.00 เฉพาะเจาะจง อู่เบิร์ดเจริญยนต์     24,900.00 อู่เบิร์ดเจริญยนต์     24,900.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 217 /2564 
ลว.16 ก.พ.64

47 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ (ส านัก
ปลัด)

         1,923.00      1,923.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมงคลค้าไม้      1,923.00 หจก.ศรีมงคลค้าไม้       1,923.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67 /2564 ลว.
16 ก.พ.64

48 จัดซ้ือวัสดุงานเลือกต้ัง          9,550.00      9,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมงคลค้าไม้      9,550.00 หจก.ศรีมงคลค้าไม้       9,550.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 68 /2564 ลว.
17 ก.พ.64

49 จัดซ้ือวัสดุงานเลือกต้ัง          5,600.00      5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     5,600.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      5,600.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 69 /2564 ลว.
17 ก.พ.64

50 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ)          4,470.00      4,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,470.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,470.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 70 /2564 ลว.
18 ก.พ.64

51 จัดซ้ือแบบพิมพ์งานเลือกต้ัง            638.50         638.50 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน         638.50 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน         638.50 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 72 /2564 ลว.
18 ก.พ.64

52 จัดจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานเลือกต้ัง          1,230.00      1,230.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อารดาก๊อบปี้      1,230.00 ร้าน อารดาก๊อบปี้       1,230.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 219 /2564 
ลว.18 ก.พ.64

53 จัดจ้างตักส่ิงปฏิกูลห้องสุขาตลาดสดเทศบาล
ต าบลส าราญ

           500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง นายพลอย เกาะกิ่ง         500.00 นายพลอย เกาะกิ่ง         500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 220 /2564 
ลว.19 ก.พ.64
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

1 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนและรับรอง
แขกที่มาเยี่ยมเยือนส านักงานเทศบาลต าบล
ส าราญ เดือน มีนาคม 2564

         1,450.00      1,450.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้ าทิพย์      1,450.00 นิศากานต์น้ าทิพย์       1,450.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 73 /2564 ลว.
25 ก.พ.64

5 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด เดือน มีนาคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์      7,300.00 นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 222 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

6 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด เดือน มีนาคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร กองค า      7,300.00 นางสาวฐิติพร กองค า       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 223 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

7 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง เดือน มีนาคม 2564

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

      7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 224 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

8 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง เดือน มีนาคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      7,300.00 นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 225 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

9 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มีนาคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 226 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

10 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มีนาคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 227 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

11 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มีนาคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 228 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

12 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มีนาคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค า       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 229 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

13 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มีนาคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ภักตรนิกร      7,300.00 นายกฤษณะ ภักตรนิกร       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 230 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

15 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน มีนาคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ      7,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 231 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

16 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน มีนาคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 232 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

17 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน มีนาคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 233 /2564 
ลว.25 ก.พ.64
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

18 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน มีนาคม 2564

         6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร จิตตะยโสธร      6,000.00 นายทศพร จิตตะยโสธร       6,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 234 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

19 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน มีนาคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 235 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

20 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน มีนาคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย      7,300.00 นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 236 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

21 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน มีนาคม 2564

         6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิก้องภพ สุขประเสริฐ      6,000.00 นายศักด์ิก้องภพ สุข
ประเสริฐ

      6,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 237 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

22 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตรฯ เดือน มีนาคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู      7,300.00 นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 238 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

1 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน มีนาคม 2564

         8,400.00      8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      8,400.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 239 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

2 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน มีนาคม 2564

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      9,300.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 240 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

3 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน มีนาคม 2564

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      9,300.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 241 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

4 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน มีนาคม 2564

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร บุญทรัพย์      9,300.00 นางสาวกิติพร บุญทรัพย์       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 242 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

23 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส าราญ เดือน มีนาคม 2564

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 243 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

24 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก เดือน มีนาคม 2564

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 244 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

25 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดตลาดสดบ้าน
บาก เดือน มีนาคม 2564

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 245 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

26 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน มีนาคม 2564

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      9,300.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 246 /2564 
ลว.25 ก.พ.64

27 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน มีนาคม 2564

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ แสนสุข      9,300.00 นายณรงค์ แสนสุข       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 247 /2564 
ลว.25 ก.พ.64
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

28 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน มีนาคม 2564

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ โกศล      9,300.00 นายกิตติพงษ์ โกศล       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 248 /2564 
ลว.25 ก.พ.64


