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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน มกราคม 2564

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      9,300.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 135 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

2 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน มกราคม 2564

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      9,300.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 136 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

3 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน มกราคม 2564

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      9,300.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 137 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

4 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน มกราคม 2564

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร บุญทรัพย์      9,300.00 นางสาวกิติพร บุญทรัพย์       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 138 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

5 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด เดือน มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์      7,300.00 นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 139 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

6 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด เดือน มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร กองค า      7,300.00 นางสาวฐิติพร กองค า       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 140 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

7 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง เดือน มกราคม 2564

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

      7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 141 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

8 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง เดือน มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      7,300.00 นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 142 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

9 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทองพูล โพธิ์ทอง      7,300.00 นายทองพูล โพธิ์ทอง       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 143 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

10 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บัวทรัพย์      7,300.00 นายวินิจ บัวทรัพย์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 144 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

11 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 145 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

12 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 146 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

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

วันที่  5  เดือน  กุมภาพันธ์  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 มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 147 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

14 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค า       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 148 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

15 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ภักตรนิกร      7,300.00 นายกฤษณะ ภักตรนิกร       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 149 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

16 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายลือฤทธิ์ ลือชา      7,300.00 นายลือฤทธิ์ ลือชา       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 150 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

17 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ      7,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 151 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

18 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 152 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

19 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 153 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

20 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 155 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

21 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย      7,300.00 นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 156 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

22 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน มกราคม 2564

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

      7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 157 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

23 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตรฯ เดือน มกราคม 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู      7,300.00 นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 159 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

24 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส าราญ เดือน มกราคม 2564

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 160 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

25 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก เดือน มกราคม 2564

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 161 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

26 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดตลาดสดบ้าน
บาก เดือน มกราคม 2564

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 162 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63



Page 3 of 5

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

27 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน มกราคม 2564

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      9,300.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 164 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

28 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน มกราคม 2564

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ แสนสุข      9,300.00 นายณรงค์ แสนสุข       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 165 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

29 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน มกราคม 2564

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ โกศล      9,300.00 นายกิตติพงษ์ โกศล       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 166 /2564 
ลว.30 ธ.ค.63

30 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
เคร่ือง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-46-0005 (กอง
สาธารณสุขฯ)

           577.00         577.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค         577.00 ร้าน พีซีเวอร์ค         577.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 168 /2564 
ลว.4 ม.ค.64

31 จัดจ้างท าป้ายโครงการปลูกพืชบ ารุงดินฯ          1,020.00      1,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านล้านป้าย      1,020.00 ร้าน บ้านล้านป้าย       1,020.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 168 /2564 
ลว.5 ม.ค.64

32 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ จ านวน 7 เคร่ือง        17,500.00     17,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอริน ป.พาณิชย์     17,500.00 ร้าน ไอริน ป.พาณิชย์     17,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38 /2564 ลว.
5 ม.ค.64

33 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มกราคม 2564

         6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเด่นชัย ไตรยสุทธิ์      6,000.00 นายเด่นชัย ไตรยสุทธิ์       6,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 169 /2564 
ลว.4 ม.ค.64

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
บ้านส าราญ หมู่ที่ 2

      440,000.00   439,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พลวัฒน์ยิ่งเจริญ   439,000.00 หจก.พลวัฒน์ยิ่งเจริญ    439,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที่ 2/2564 ลว.
5 ม.ค.64

35 จัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในโครงการปลูกพืชบ ารุงดินฯ          1,580.00      1,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     1,580.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      1,580.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38 /2564 ลว.
8 ม.ค.64

36 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 2 จังหวะ (กองส่งเสริม
การเกษตร)

         8,000.00      8,000.00 เฉพาะเจาะจง สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้      8,000.00 สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้       8,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39 /2564 ลว.
8 ม.ค.64

37 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 3 รายการ 
(กองสาธารณสุขฯ)

       13,000.00     13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     13,000.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     13,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40 /2564 ลว.
8 ม.ค.64

38 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 
(กองสาธารณสุขฯ)

       10,086.00     10,086.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     10,086.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     10,086.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41 /2564 ลว.
8 ม.ค.64

39 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ (กอง
สาธารณสุขฯ)

       15,000.00     15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     15,000.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     15,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42 /2564 ลว.
8 ม.ค.64
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40 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน มกราคม 2564

         4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร จิตตะยโสธร      4,500.00 นายทศพร จิตตะยโสธร       4,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 170 /2564 
ลว.11 ม.ค.64

41 จัดจ้างตักส่ิงปฏิกูลห้องสุขาชาย-หญิง ส านักงาน
และตลาดสดเทศบาลต าบลส าราญ

         6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพลอย เกาะกิ่ง      6,000.00 นายพลอย เกาะกิ่ง       6,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 171 /2564 
ลว.14 ม.ค.64

42 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่ือการเรียนการสอน DLTV ศพด.
บ้านบาก

       30,700.00     30,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    30,700.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    30,700.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43 /2564 ลว.
18 ม.ค.64

43 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส่ือการเรียนการสอน DLTV ศพด.
บ้านหนองนางตุ้ม

       30,700.00     30,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    30,700.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    30,700.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44 /2564 ลว.
18 ม.ค.64

44 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10 รายการ 
(ส านักปลัด)

         4,940.00      4,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     4,940.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      4,940.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45 /2564 ลว.
18 ม.ค.64

45 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ หมายเลขทะบียน บพ-
4667 ยส.

         3,810.00      3,810.00 เฉพาะเจาะจง อู่ สมชายการช่าง      3,810.00 อู่ สมชายการช่าง       3,810.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 173 /2564 
ลว.18 ม.ค.64

46 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-61-0056 (กองสาธารณสุขฯ)

           500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล ยาวะโนภาส         500.00 นายเฉลิมพล ยาวะโนภาส         500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 174 /2564 
ลว.18 ม.ค.64

47 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด)        16,990.00     16,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    16,990.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    16,990.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46 /2564 ลว.
19 ม.ค.64

48 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด)        10,250.00     10,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    10,250.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    10,250.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47 /2564 ลว.
19 ม.ค.64

49 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 
(กองสาธารณสุขฯ)

         4,850.00      4,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,850.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,850.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48 /2564 ลว.
19 ม.ค.64

50 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 4 รายการ 
(กองสาธารณสุขฯ)

         4,940.00      4,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,940.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,940.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49 /2564 ลว.
22 ม.ค.64

51 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ (กอง
คลัง)

       12,138.00     12,138.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    12,138.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    12,138.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50 /2564 ลว.
25 ม.ค.64

52 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ (กอง
คลัง)

       30,560.00     30,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    30,560.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    30,560.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51 /2564 ลว.
25 ม.ค.64

53 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ (กอง
สาธารณสุขฯ)

       13,690.00     13,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     13,690.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     13,690.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52 /2564 ลว.
25 ม.ค.64
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54 จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 1 กฉ 2106 ยส.

           410.00         410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.มอเตอร์ส
แควร์ จ ากัด

        410.00 บริษัท เอส.เอ็ม.มอเตอร์ส
แควร์ จ ากัด

        410.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 175 /2564 
ลว.25 ม.ค.64

55 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ (กอง
ส่งเสริมการเกษตร)

         2,468.00      2,468.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     2,468.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      2,468.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53 /2564 ลว.
26 ม.ค.64

56 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร          8,500.00      8,500.00 เฉพาะเจาะจง สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้      8,500.00 สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้       8,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54 /2564 ลว.
28 ม.ค.64

57 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       250,000.00   250,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ข้าวกับปลาฟาร์ม   250,000.00 หจก.ข้าวกับปลาฟาร์ม    250,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55 /2564 ลว.
28 ม.ค.64


