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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้าด่ืม            795.00         795.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้้าทิพย์         795.00 นิศากานต์น้้าทิพย์         795.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 462/2563 
ลว.1 มิ.ย.63

2 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส้านักปลัด เดือน มิถุนายน 2563

         6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร กองค้า      6,300.00 นางสาวฐิติพร กองค้า       6,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 463/2563 
ลว.1 มิ.ย.63

3 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)        32,550.00     32,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสงสว่างการไฟฟ้า     32,550.00 ร้าน แสงสว่างการไฟฟ้า     32,550.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 464/2563 
ลว.1 มิ.ย.63

4 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองช่าง)          8,725.00      8,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     8,725.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      8,725.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 465/2563 
ลว.1 มิ.ย.63

5 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (ป้องกัน) 
จ้านวน 2 เคร่ือง

         1,000.00      1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยโสธรการแอร์      1,000.00 ร้าน ยโสธรการแอร์       1,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 466/2563 
ลว.2 มิ.ย.63

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร)          1,227.00      1,227.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค      1,227.00 ร้าน พีซีเวอร์ค       1,227.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 467/2563 
ลว.2 มิ.ย.63

7 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กอง
สาธารณสุขฯ)

      100,000.00   100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม   100,000.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม    100,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 468/2563 
ลว.2 มิ.ย.63

8 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองช่าง)          1,400.00      1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม      1,400.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม       1,400.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 469/2563 
ลว.2 มิ.ย.63

9 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อใช้ในงาน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

       16,500.00     16,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม     16,500.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม     16,500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 470/2563 
ลว.2 มิ.ย.63

10 จัดจ้างตักส่ิงปฏิกูลห้องสุขาตลาดสดเทศบาล
ต้าบลส้าราญ

         2,000.00      2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพลอย เกาะกิ่ง      2,000.00 นายพลอย เกาะกิ่ง       2,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 472/2563 
ลว.5 มิ.ย.63

11 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองสาธารณสุขฯ)        15,500.00     15,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     15,500.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     15,500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 473/2563 
ลว.8 มิ.ย.63

12 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ)          9,230.00      9,230.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      9,230.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       9,230.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 474/2563 
ลว.8 มิ.ย.63

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

วันที่  7  เดือน  กรกฎาคม  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 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องท้างาน
ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลส้าราญ

           600.00         600.00 เฉพาะเจาะจง นายนคร ช่างเกวียน         600.00 นายนคร ช่างเกวียน       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 475/2563 
ลว.8 มิ.ย.63

14 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ส้านักปลัด)          3,615.00      3,615.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     3,615.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      3,615.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 476/2563 
ลว.8 มิ.ย.63

15 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส้านักปลัด)          4,762.00      4,762.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     4,762.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      4,762.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 477/2563 
ลว.8 มิ.ย.63

16 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ้านวน 3 รายการ          2,361.00      2,361.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมงคลค้าไม้      2,361.00 หจก.ศรีมงคลค้าไม้       2,361.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 478/2563 
ลว.8 มิ.ย.63

17 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองการศึกษาฯ)          4,800.00      4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,800.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,800.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 479/2563 
ลว.9 มิ.ย.63

18 จัดซ้ือน้้ามันหล่อล่ืน (กองสาธารณสุขฯ)          4,140.00      4,140.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยโสธรแทรคเตอร์      4,140.00 หจก.ไทยโสธรแทรคเตอร์       4,140.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 480/2563 
ลว.9 มิ.ย.63

19 จัดซ้ือถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จ้านวน 11 ใบ        20,350.00     20,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     20,350.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     20,350.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 481/2563 
ลว.12 มิ.ย.63

20 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (ส้านักปลัด)        22,512.00     22,512.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    22,512.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    22,512.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 482/2563 
ลว.12 มิ.ย.63

21 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เล่ือยโซ่ไฟฟ้า) ส้านักปลัด          7,800.00      7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สหสุนทรมอเตอร์      7,800.00 ร้าน สหสุนทรมอเตอร์       7,800.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 483/2563 
ลว.16 มิ.ย.63

22 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานติดตาม
แผนฯ (ส้านักปลัด)

           823.50         823.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม         823.50 ร้าน ดีพร้อม       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 485/2563 
ลว.17 มิ.ย.63

23 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร)          7,814.00      7,814.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     7,814.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      7,814.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 486/2563 
ลว.18 มิ.ย.63

24 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เล่ือยโซ่ไฟฟ้า) กองช่าง          7,800.00      7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สหสุนทรมอเตอร์      7,800.00 ร้าน สหสุนทรมอเตอร์       7,800.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 487/2563 
ลว.19 มิ.ย.63

25 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องท้างาน
กองคลัง จ้านวน 2 เคร่ือง

         2,000.00      2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนคร ช่างเกวียน      2,000.00 นายนคร ช่างเกวียน       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 488/2563 
ลว.19 มิ.ย.63

26 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         3,600.00      3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต์ ตันสุ      3,600.00 นายวสันต์ ตันสุ       3,600.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 489/2563 
ลว.19 มิ.ย.63
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

27 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการจัด
ประชุมประชาคม

         1,923.00      1,923.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม      1,923.00 ร้าน ดีพร้อม       1,923.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 490/2563 
ลว.22 มิ.ย.63

28 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ (ส้านักปลัด)            256.00         256.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค         256.00 ร้าน พีซีเวอร์ค         256.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 491/2563 
ลว.26 มิ.ย.63

29 จัดซ้ือวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการส้าราญอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย

         4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,500.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 492/2563 
ลว.26 มิ.ย.63

30 จัดจ้างท้าป้ายโครงการส้าราญอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย

           500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์         500.00 ร้าน ชาญการพิมพ์         500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 493/2563 
ลว.26 มิ.ย.63

31 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส้านักปลัด เดือน กรกฎาคม 2563

         6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร กองค้า      6,300.00 นางสาวฐิติพร กองค้า       6,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 494/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

32 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง เดือน กรกฎาคม 2563

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

      7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 495/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

33 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน กรกฎาคม 2563

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 496/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

34 จัดซ้ือน้้าด่ืม เดือน กรกฎาคม 263          1,065.00      1,065.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้้าทิพย์      1,065.00 นิศากานต์น้้าทิพย์       1,065.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 496/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

35 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 497/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

36 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 498/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

37 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค้า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค้า       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 499/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

38 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บัวทรัพย์      7,300.00 นายวินิจ บัวทรัพย์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 500/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

39 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทองพูล โพธิ์ทอง      7,300.00 นายทองพูล โพธิ์ทอง       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 501/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

40 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ภักตรนิกร      7,300.00 นายกฤษณะ ภักตรนิกร       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 502/2563 
ลว.30 มิ.ย.63
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

41 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายลือฤทธิ์ ลือชา      7,300.00 นายลือฤทธิ์ ลือชา       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 503/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

42 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด สามารถ      6,300.00 นายสมคิด สามารถ       6,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 504/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

43 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 505/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

44 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      7,300.00 นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 506/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

45 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ์      7,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 507/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

46 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 508/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

47 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฏอนงค์ ขนันไทย      7,300.00 นางสาวนาฏอนงค์ ขนันไทย       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 509/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

48 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 510/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

49 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายคณิต ยาวะโนภาส      7,300.00 นายคณิต ยาวะโนภาส       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 511/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

50 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

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

      7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 512/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

51 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      9,300.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 513/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

52 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      9,300.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 514/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

53 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      9,300.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 515/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

54 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร บุญทรัพย์      9,300.00 นางสาวกิติพร บุญทรัพย์       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 516/2563 
ลว.30 มิ.ย.63
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

55 จัดจ้างเหมาส้ารวจพื้นที่ ตามโครงการแผนที่
ภาษีฯ

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร ช่วยตรึก      9,000.00 นายธนากร ช่วยตรึก       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 517/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

56 จัดจ้างเหมาส้ารวจพื้นที่ ตามโครงการแผนที่
ภาษีฯ

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมัคร สีดา      9,000.00 นายสมัคร สีดา       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 518/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

57 จัดจ้างเหมาส้ารวจพื้นที่ ตามโครงการแผนที่
ภาษีฯ

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรจิต ศรีระวัฒน์      9,000.00 นายสุรจิต ศรีระวัฒน์       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 519/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

58 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส้าราญ

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 520/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

59 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 521/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

60 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ อาชญาทา      9,300.00 นายนรินทร์ อาชญาทา       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 522/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

61 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      9,300.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 523/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

62 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ แสนสุข      9,300.00 นายณรงค์ แสนสุข       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 524/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

63 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ โกศล      9,300.00 นายกิตติพงษ์ โกศล       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 525/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

64 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต์ ตันสุ      9,300.00 นายวสันต์ ตันสุ       9,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 526/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

65 จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดตลาดสด
เทศบาลต้าบลส้าราญ

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 527/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

66 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ      6,300.00 นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ       6,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 528/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

67 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญญวรา ป้องศรี      6,300.00 นางกัญญวรา ป้องศรี       6,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 529/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

68 จัดซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กองคลัง)            160.00         160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม         160.00 หจก.เอ็น.ซี.ปิโตรเลียม         160.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 529/2563 
ลว.30 มิ.ย.63
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

69 จัดซ้ืออาหารเสริม (นมโรงเรียน)       199,738.44   199,738.44 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง   199,738.44 สหกรณ์โคนมปากช่อง    199,738.44 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 530/2563 
ลว.30 มิ.ย.63

70 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลส้าราญ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์      7,300.00 นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 531/2563 
ลว.30 มิ.ย.63


