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วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส้านักปลัด    230,000.00    230,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม   230,000.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม     230,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2564 ลว.1
 ต.ค.63

2 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองคลัง) 
เดือน ตุลาคม 2563

       4,550.00       4,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม       4,550.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม        4,550.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2 /2564 ลว.1
 ต.ค.63

3 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง) 
เดือน ตุลาคม 2563

         700.00         700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม         700.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม           700.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3 /2564 ลว.1
 ต.ค.63

4 จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม (นม)      66,579.48     66,579.48 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง 
จ้ากัด

    66,579.48 สหกรณ์โคนมปากช่อง 
จ้ากัด

      66,579.48 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5 /2564 ลว.1
 ต.ค.63

5 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กอง
สาธารณสุขฯ

   300,000.00    300,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม   300,000.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม     300,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6 /2564 ลว.1
 ต.ค.63

6 จัดซ้ือน้้าด่ืม เดือน ตุลาคม 2563          795.00         795.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้้าทิพย์         795.00 นิศากานต์น้้าทิพย์           795.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7 /2564 ลว.1
 ต.ค.63

7 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานส้านัก
ปลัด เดือน ตุลาคม 2563

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร กองค้า       7,300.00 นางสาวฐิติพร กองค้า        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 1 /2564 ลว.
1 ต.ค.63

8 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานส้านัก
ปลัด เดือน ตุลาคม 2563

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์ 
เนาวโรจน์

      7,300.00 นางสาวสุภลักษณ์ 
เนาวโรจน์

       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 2 /2564 ลว.
1 ต.ค.63

9 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
คลัง เดือน ตุลาคม 2563

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ์ จันทร์
ศิริ

      7,300.00 นางสาวเบญจวรรณ์ จันทร์
ศิริ

       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 3 /2564 ลว.
1 ต.ค.63

10 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
คลัง เดือน ตุลาคม 2563

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 นายวัชระ สมหวัง        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 4 /2564 ลว.
1 ต.ค.63

11 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน ตุลาคม 2563

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทองพูล โพธิ์ทอง       7,300.00 นายทองพูล โพธิ์ทอง        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 5 /2564 ลว.
1 ต.ค.63

12 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน ตุลาคม 2563

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 6 /2564 ลว.
1 ต.ค.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563
เทศบาลต าบลส าราญ  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

วันที่  9  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
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วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

13 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน ตุลาคม 2564

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บัวทรัพย์       7,300.00 นายวินิจ บัวทรัพย์        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 7 /2564 ลว.
1 ต.ค.63

14 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน ตุลาคม 2564

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายคณิต ยาวะโนภาส       7,300.00 นายคณิต ยาวะโนภาส        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 8 /2564 ลว.
1 ต.ค.63

15 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน ตุลาคม 2564

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 9 /2564 ลว.
1 ต.ค.63

16 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน ตุลาคม 2565

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 10 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

17 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน ตุลาคม 2566

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค้า       7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค้า        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 11 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

18 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน ตุลาคม 2565

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ภักตรนิกร       7,300.00 นายกฤษณะ ภักตรนิกร        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 12 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

19 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ช่าง เดือน ตุลาคม 2566

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายลือฤทธิ์ ลือชา       7,300.00 นายลือฤทธิ์ ลือชา        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 13 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

20 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
สาธารณสุขฯ เดือน ตุลาคม 2563

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ       7,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 14 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

21 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
สาธารณสุขฯ เดือน ตุลาคม 2563

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 15 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

22 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
สาธารณสุขฯ เดือน ตุลาคม 2563

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ       7,300.00 นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 16 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

23 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
สาธารณสุขฯ เดือน ตุลาคม 2563

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญวรา ป้องศรี       7,300.00 นางสาวกัญญวรา ป้องศรี        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 17 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

24 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
การศึกษาฯ เดือน ตุลาคม 2563

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 18 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

25 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
การศึกษาฯ เดือน ตุลาคม 2563

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย       7,300.00 นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 19 /2564 
ลว.1 ต.ค.63
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ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

26 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
การศึกษาฯ เดือน ตุลาคม 2563

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิก้องภพ สุข
ประเสริฐ

      7,300.00 นายศักด์ิก้องภพ สุข
ประเสริฐ

       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 20 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

27 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ส่งเสริมการเกษตรฯ เดือน ตุลาคม 2563

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ       7,300.00 นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 21 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

28 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานกอง
ส่งเสริมการเกษตรฯ เดือน ตุลาคม 2563

       7,300.00       7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู       7,300.00 นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู        7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 22 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

29 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ ทต.
ส้าราญ เดือน ตุลาคม 2563

       9,300.00       9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา       9,300.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา        9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 23 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

30 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ ทต.
ส้าราญ เดือน ตุลาคม 2563

       9,300.00       9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง       9,300.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง        9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 24 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

31 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ ทต.
ส้าราญ เดือน ตุลาคม 2563

       9,300.00       9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ       9,300.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ        9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 25 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

32 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ ทต.
ส้าราญ เดือน ตุลาคม 2563

       9,300.00       9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร บุญทรัพย์       9,300.00 นางสาวกิติพร บุญทรัพย์        9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 26 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

33 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ บ้าน
ส้าราญ เดือน ตุลาคม 2563

       4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์        4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 27 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

34 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ บ้าน
บาก เดือน ตุลาคม 2563

       4,000.00       4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 นายทิศชัย เครือมา        4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 28 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

35 จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดตลาดสดบ้านบาก 
เดือน ตุลาคม 2563

       5,000.00       5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ        5,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 29 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

36 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ทต.
ส้าราญ เดือน ตุลาคม 2563

       9,300.00       9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ อาชญาทา       9,300.00 นายนรินทร์ อาชญาทา        9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 30 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

37 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ทต.
ส้าราญ เดือน ตุลาคม 2563

       9,300.00       9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,300.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ        9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 31 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

38 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ทต.
ส้าราญ เดือน ตุลาคม 2563

       9,300.00       9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ แสนสุข       9,300.00 นายณรงค์ แสนสุข        9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 32 /2564 
ลว.1 ต.ค.63



Page 4 of 5

วงเงินที่จะซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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จ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

39 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ทต.
ส้าราญ เดือน ตุลาคม 2563

       9,300.00       9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ โกศล       9,300.00 นายกิตติพงษ์ โกศล        9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 33 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

40 จัดจ้างแต่งหน้าและเช่าชุดส้าหรับนางร้า ตาม
โครงการออกพรรษาจุดไฟตูมกาฯ

       7,000.00       7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย ศักด์ิส่ง       7,000.00 นายเฉลิมชัย ศักด์ิส่ง        7,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 34 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

41 จัดจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ้านวน 1 เคร่ือง 
(ส้านักปลัด) จ้านวน 12 เดือน

     36,000.00     36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม โดยนางสาวบุ
ผา พันสาย

    36,000.00 ร้าน ดีพร้อม โดยนางสาวบุ
ผา พันสาย

      36,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 35 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

42 จัดจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ้านวน 1 เคร่ือง (กอง
คลัง) จ้านวน 12 เดือน

     36,000.00     36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม โดยนางสาวบุ
ผา พันสาย

    36,000.00 ร้าน ดีพร้อม โดยนางสาวบุ
ผา พันสาย

      36,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 36 /2564 
ลว.1 ต.ค.63

43 จัดจ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลด
อุบัติเหตุทางถนน

         360.00         360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์         360.00 ร้าน ชาญการพิมพ์           360.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 37 /2564 
ลว.6 ต.ค.63

44 จัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าช้ารุดขัดข้องภายในส้านักงาน 
ทต.ส้าราญ

     11,368.00     11,368.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์ เสน่หา     11,368.00 นายไพบูลย์ เสน่หา       11,368.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 38 /2564 
ลว.8 ต.ค.63

45 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม        5,699.00       5,699.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม โดยนางสาว
สุพัฒตรา พลพฤกษ์

      5,699.00 ร้าน ดีพร้อม โดยนางสาว
สุพัฒตรา พลพฤกษ์

       5,699.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 39 /2564 
ลว.8 ต.ค.63

46 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 2 เคร่ือง 
(ส้านักปลัด)

       1,700.00       1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายมิตรเพลิน ศรีอ่อนรอด       1,700.00 นายมิตรเพลิน ศรีอ่อนรอด        1,700.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 40 /2564 
ลว.16 ต.ค.63

47 จัดจ้างท้าป้าย ตามโครงการลอยกระทงต้าบลส้าราญ        1,620.00       1,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์       1,620.00 ร้าน ชาญการพิมพ์        1,620.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 42 /2564 
ลว.19 ต.ค.63

48 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ทต.ส้าราญ 
หมายเลขทะเบียน กง-6971 ยส.

       9,382.83       9,382.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาคอิสาณอุบล (ตัง
ปัก) สาขายโสธร

      9,382.83 หจก.ภาคอิสาณอุบล (ตัง
ปัก) สาขายโสธร

       9,382.83 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 43 /2564 
ลว.19 ต.ค.63

49 จัดจ้างร้าวงย้อนยุค เพื่อจัดการแสดงตามโครงการ
ลอยกระทงต้าบลส้าราญ

       4,900.00       4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายชาย ณุวงษ์ศรี       4,900.00 นายชาย ณุวงษ์ศรี        4,900.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 45 /2564 
ลว.20 ต.ค.63

50 จัดซ้ือตลับหมึกผง จ้านวน 4 รายการ (กองช่าง)        6,400.00       6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      6,400.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

       6,400.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8 /2564 ลว.
22 ต.ค.63

51 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 1 เคร่ือง 
(กองช่าง)

         800.00         800.00 เฉพาะเจาะจง นายมิตรเพลิน ศรีอ่อนรอด         800.00 นายมิตรเพลิน ศรีอ่อนรอด           800.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 46 /2564 
ลว.22 ต.ค.63
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หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

52 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์
 420-60-0029 จ้านวน 1 เคร่ือง

       1,050.00       1,050.00 เฉพาะเจาะจง นายมิตรเพลิน ศรีอ่อนรอด       1,050.00 นายมิตรเพลิน ศรีอ่อนรอด        1,050.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 47 /2564 
ลว.22 ต.ค.63

53 จัดจ้างติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 
420-60-0029 จ้านวน 1 เคร่ือง

       2,080.00       2,080.00 เฉพาะเจาะจง นายมิตรเพลิน ศรีอ่อนรอด       2,080.00 นายมิตรเพลิน ศรีอ่อนรอด        2,080.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 48 /2564 
ลว.22 ต.ค.63

54 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 
81-5626 ยส.

         668.62         668.62 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาคอิสาณอุบล (ตัง
ปัก) สาขายโสธร

        668.62 หจก.ภาคอิสาณอุบล (ตัง
ปัก) สาขายโสธร

          668.62 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 49 /2564 
ลว.26 ต.ค.63

55 จัดจ้างเคร่ืองเสียงพร้อมเวที เพื่อใช้ในงานตาม
โครงการลอยกระทงต้าบลส้าราญ

     11,200.00     11,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสงวน ไชยพินิช     11,200.00 นายสงวน ไชยพินิช       11,200.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 50 /2564 
ลว.27 ต.ค.63

56 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (ส้านักปลัด)        2,403.00       2,403.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม โดยนางสาว
สุพัฒตรา พลพฤกษ์

      2,403.00 ร้าน ดีพร้อม โดยนางสาว
สุพัฒตรา พลพฤกษ์

       2,403.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 51 /2564 
ลว.27 ต.ค.63


