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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างท าป้ายไวนิล โครงการจัดการเลือกต้ัง
ท้องถิ่นต าบลส าราญ

       34,781.00     34,781.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์     34,781.00 ร้าน ชาญการพิมพ์     34,781.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 249 /2564 
ลว.2 มี.ค.64

2 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน
 80-9323 ยส.

       39,600.00     39,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ้วนการยาง     39,600.00 ร้าน อ้วนการยาง     39,600.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 251 /2564 
ลว.2 มี.ค.64

3 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน
 กง-6971 ยส.

         7,427.41      7,427.41 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก)      7,427.41 หจก.ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก)       7,427.41 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 252 /2564 
ลว.2 มี.ค.64

4 จัดซ้ือวัสดุประจ าหน่วยเลือกต้ัง        10,816.00     10,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    10,816.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    10,816.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 74 /2564 ลว.
2 มี.ค.64

5 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ประจ าศูนย์เลือกต้ัง          3,700.00      3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     3,700.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      3,700.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 75 /2564 ลว.
2 มี.ค.64

6 จัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในโครงการคัดแยกขยะ        35,000.00     35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีทรัพย์     35,000.00 ร้าน มีทรัพย์     35,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 76 /2564 ลว.
2 มี.ค.64

7 จัดซ้ือแบบพิมพ์ ตามโครงการเลือกต้ัง          7,200.00      7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม      7,200.00 ร้าน ดีพร้อม       7,200.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77 /2564 ลว.
2 มี.ค.64

8 จัดซ้ือคู่มือ ตามโครงการเลือกต้ัง        10,000.00     10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.การช่าง     10,000.00 ร้าน ช.การช่าง     10,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 78 /2564 ลว.
2 มี.ค.64

9 จัดซ้ือตราชั่งเพื่อใช้ในโครงการคัดแยกขยะ          1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีทรัพย์      1,500.00 ร้าน มีทรัพย์       1,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 79 /2564 ลว.
2 มี.ค.64

10 จัดซ้ือบัตรเลือกต้ัง        18,480.00     18,480.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน     18,480.00 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน     18,480.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 80 /2564 ลว.
3 มี.ค.64

11 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์        20,000.00     20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมใจ วรภาพ     20,000.00 นายสมใจ วรภาพ     20,000.00 ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที่ 3 /2564 
ลว.3 มี.ค.64

12 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษาฯ) รหัส 416-58-0046

         3,132.00      3,132.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค      3,132.00 ร้าน พีซีเวอร์ค       3,132.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 254 /2564 
ลว.3 มี.ค.64

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

วันที่  7  เดือน  เมษายน  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 จัดจ้างป้ายไวนิลติดต้ังการจัดงานเลือกต้ัง          3,120.00      3,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      3,120.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       3,120.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 255 /2564 
ลว.16 มี.ค.64

14 จัดจ้างป้ายไวนิลการอบรมงานเลือกต้ัง          1,462.00      1,462.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      1,462.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       1,462.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 256 /2564 
ลว.16 มี.ค.64

15 จัดจ้างป้ายไวนิลประกอบการอบรมงานเลือกต้ัง            735.00         735.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์         735.00 ร้าน ชาญการพิมพ์         735.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 257 /2564 
ลว.16 มี.ค.64

16 จัดซ้ือคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงการเลือกต้ัง
ท้องถิ่นต าบลส าราญ

         7,545.00      7,545.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.การช่าง      7,545.00 ร้าน ช.การช่าง       7,545.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 81 /2564 ลว.
16 มี.ค.64

17 จัดซ้ือวัสดุงานโครงการเลือกต้ังท้องถิ่นต าบล
ส าราญ

       27,988.00     27,988.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.การช่าง     27,988.00 ร้าน ช.การช่าง     27,988.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 82 /2564 ลว.
16 มี.ค.64

18 จัดซ้ือหีบบัตรเลือกต้ัง          5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.การช่าง      5,000.00 ร้าน ช.การช่าง       5,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 83 /2564 ลว.
16 มี.ค.64

19 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อใช้ใน
โครงการเลือกต้ังฯ

         8,310.00      8,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     8,310.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      8,310.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84 /2564 ลว.
16 มี.ค.64

20 จัดซ้ือวัสดุประจ าหน่วยเลือกต้ัง        10,816.00     10,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    10,816.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    10,816.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 85 /2564 ลว.
16 มี.ค.64

21 จัดซ้ือเอกสาร (แผ่นพับ) โครงการเลือกต้ัง
ท้องถิ่นต าบลส าราญ

         2,400.00      2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม      2,400.00 ร้าน ดีพร้อม       2,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 86 /2564 ลว.
16 มี.ค.64

22 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองเขียนประกอบการฝึกอบรม
โครงการเลือกต้ังท้องถิ่นต าบลส าราญ

         4,581.00      4,581.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     4,581.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      4,581.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 87 /2564 ลว.
16 มี.ค.64

23 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานเลือกต้ังท้องถิ่น
ต าบลส าราญ

       21,260.00     21,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสงสว่างการไฟฟ้า     21,260.00 ร้าน แสงสว่างการไฟฟ้า     21,260.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 88 /2564 ลว.
16 มี.ค.64

24 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริม
การเกษตรฯ)

           577.00         577.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค         577.00 ร้าน พีซีเวอร์ค         577.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 258 /2564 
ลว.16 มี.ค.64

25 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ เพื่อใช้ใน
โครงการเลือกต้ังท้องถิ่นต าบลส าราญ

           519.00         519.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมงคลค้าไม้         519.00 หจก.ศรีมงคลค้าไม้         519.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 89 /2564 ลว.
18 มี.ค.64

26 จัดจ้างท าป้ายคัตเอาท์รวมคะแนนโครงการ
เลือกต้ังท้องถิ่นต าบลส าราญ

       12,840.00     12,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิบแสนปร๊ินต้ิง     12,840.00 หจก.สิบแสนปร๊ินต้ิง     12,840.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 259 /2564 
ลว.22 มี.ค.64
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

27 จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลข
ทะเบียน 1 กฉ 2106 ยส.

           120.00         120.00 เฉพาะเจาะจง นายไกรศร กุกุดเรือ         120.00 นายไกรศร กุกุดเรือ         120.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 260 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

28 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน เมษายน 2564

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      9,000.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 261 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

29 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน เมษายน 2564

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      9,000.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       8,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 262 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

30 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน เมษายน 2564

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      9,000.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       8,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 263 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

31 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน เมษายน 2564

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร บุญทรัพย์      9,000.00 นางสาวกิติพร บุญทรัพย์       8,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 264 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

32 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด เดือน เมษายน 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์      7,300.00 นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 265 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

33 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด เดือน เมษายน 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร กองค า      7,300.00 นางสาวฐิติพร กองค า       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 266 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

34 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง เดือน เมษายน 2564

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

      7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 267 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

35 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง เดือน เมษายน 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      7,300.00 นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 268 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

36 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน เมษายน 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 269 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

37 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน เมษายน 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 270 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

38 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน เมษายน 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 271 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

39 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน เมษายน 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค า       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 272 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

40 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน เมษายน 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ภักตรนิกร      7,300.00 นายกฤษณะ ภักตรนิกร       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 273 /2564 
ลว.31 มี.ค.64
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

41 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน เมษายน 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ      7,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 274 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

42 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน เมษายน 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 275 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

43 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน เมษายน 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 276 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

44 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน เมษายน 2564

         6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร จิตตะยโสธร      6,000.00 นายทศพร จิตตะยโสธร       6,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 277 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

45 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน เมษายน 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 278 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

46 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน เมษายน 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย      7,300.00 นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 279 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

47 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน เมษายน 2564

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

      6,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 280 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

48 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตรฯ เดือน เมษายน 2564

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู      7,300.00 นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 281 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

49 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส าราญ เดือน เมษายน 2564

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 282 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

50 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก เดือน เมษายน 2564

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 283 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

51 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดตลาดสดบ้าน
บาก เดือน เมษายน 2564

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 284 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

52 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน เมษายน 2564

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      9,000.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 285 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

53 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน เมษายน 2564

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ แสนสุข      9,000.00 นายณรงค์ แสนสุข       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 286 /2564 
ลว.31 มี.ค.64

54 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน เมษายน 2564

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ โกศล      9,000.00 นายกิตติพงษ์ โกศล       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 287 /2564 
ลว.31 มี.ค.64
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

55 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษาฯ)

         2,690.00      2,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส าราญไอทีคอมพิวเตอร์      2,690.00 ร้าน ส าราญไอทีคอมพิวเตอร์       2,690.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 288 /2564 
ลว.31 มี.ค.64


