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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด)          3,350.00      3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     3,350.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      3,350.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 586/2563 
ลว.3 ส.ค.63

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด)          4,886.00      4,886.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     4,886.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      4,886.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 587/2563 
ลว.3 ส.ค.63

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)        27,300.00     27,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     27,300.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     27,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 587/2563 
ลว.4 ส.ค.63

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองสาธารณสุขฯ)        12,550.00     12,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     12,550.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     12,550.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 588/2563 
ลว.6 ส.ค.63

5 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ)        15,766.00     15,766.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     15,766.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     15,766.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 589/2563 
ลว.6 ส.ค.63

6 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมผู้พิการ

       20,000.00     20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทองจันวัสดุก่อสร้าง     20,000.00 ร้าน ทองจันวัสดุก่อสร้าง     20,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 590/2563 
ลว.10 ส.ค.63

7 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ส าหรับวางท่อระบายน้ าบ้าน
บ่อ หมู่ 3 และบ้านหนองนางตุ้ม หมู่ 6

       16,365.00     16,365.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีมงคลค้าไม้     16,365.00 หจก.ศรีมงคลค้าไม้     16,365.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 591/2563 
ลว.10 ส.ค.63

8 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ร.10          1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      1,500.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       1,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 592/2563 
ลว.10 ส.ค.63

9 จัดซ้ือธงพระอักษรนามาภิไธย (สก.สีฟ้า)          2,200.00      2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     2,200.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      2,200.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 593/2563 
ลว.10 ส.ค.63

10 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564

         1,428.00      1,428.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม      1,428.00 ร้าน ดีพร้อม       1,428.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 594/2563 
ลว.13 ส.ค.63

11 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน 84-3492 ยส.        57,900.00     57,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เค.ออโต้บอส     57,900.00 หจก.เอ็น.เค.ออโต้บอส     57,900.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 595/2563 
ลว.13 ส.ค.63

12 จัดจ้างซ่อมแซมโทรศัพท์ส านักงาน (ส านักปลัด)          2,500.00      2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย พันธุระ      2,500.00 นายอภิชัย พันธุระ       2,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 596/2563 
ลว.19 ส.ค.63

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

วันที่  7  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563

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 จัดจ้างซ่อมไมค์ห้องประชุมสภาฯ          1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ริชอิเล็คทรอนิกส์      1,500.00 ร้าน ริชอิเล็คทรอนิกส์       1,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 598/2563 
ลว.19 ส.ค.63

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองสาธารณสุขฯ)          4,895.00      4,895.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,895.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,895.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 600/2563 
ลว.26 ส.ค.63

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร)            560.00         560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

        560.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

        560.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 601/2563 
ลว.27 ส.ค.63

16 จัดจ้างตักส่ิงปฏิกูลห้องสุขาชาย-หญิง ส านักงาน
 ทต.ส าราญ

         3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพลอย เกาะกิ่ง      3,000.00 นายพลอย เกาะกิ่ง       3,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 602/2563 
ลว.27 ส.ค.63

17 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด)        13,200.00     13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ีไอทีซิสเต็ม จ ากัด     13,200.00 บริษัท ยูนิต้ีไอทีซิสเต็ม 
จ ากัด

    13,200.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 603/2563 
ลว.27 ส.ค.63

18 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      9,300.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 604/2563 
ลว.31 ส.ค.63

19 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      9,300.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 605/2563 
ลว.31 ส.ค.63

20 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      9,300.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 606/2563 
ลว.31 ส.ค.63

21 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร บุญทรัพย์      9,300.00 นางสาวกิติพร บุญทรัพย์       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 607/2563 
ลว.31 ส.ค.63

22 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง

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

      7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 608/2563 
ลว.31 ส.ค.63

23 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 609/2563 
ลว.31 ส.ค.63

24 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายคณิต ยาวะโนภาส      7,300.00 นายคณิต ยาวะโนภาส       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 610/2563 
ลว.31 ส.ค.63

25 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 611/2563 
ลว.31 ส.ค.63

26 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 612/2563 
ลว.31 ส.ค.63
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27 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค า       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 613/2563 
ลว.31 ส.ค.63

28 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวินิจ บัวทรัพย์      7,300.00 นายวินิจ บัวทรัพย์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 614/2563 
ลว.31 ส.ค.63

29 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทองพูล โพธิ์ทอง      7,300.00 นายทองพูล โพธิ์ทอง       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 615/2563 
ลว.31 ส.ค.63

30 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ภักตรนิกร      7,300.00 นายกฤษณะ ภักตรนิกร       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 616/2563 
ลว.31 ส.ค.63

31 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายลือฤทธิ์ ลือชา      7,300.00 นายลือฤทธิ์ ลือชา       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 617/2563 
ลว.31 ส.ค.63

32 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 618/2563 
ลว.31 ส.ค.63

33 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      7,300.00 นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 619/2563 
ลว.31 ส.ค.63

34 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ์      7,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 620/2563 
ลว.31 ส.ค.63

35 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 621/2563 
ลว.31 ส.ค.63

36 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฏอนงค์ ขนันไทย      7,300.00 นางสาวนาฏอนงค์ ขนันไทย       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 622/2563 
ลว.31 ส.ค.63

37 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวฐิติพร ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 623/2563 
ลว.31 ส.ค.63

38 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตร

         3,800.00      3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิก้องภพ สุขประเสริฐ      3,800.00 นายศักด์ิก้องภพ สุข
ประเสริฐ

      3,800.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 624/2563 
ลว.31 ส.ค.63

39 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส าราญ

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 625/2563 
ลว.31 ส.ค.63

40 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 626/2563 
ลว.31 ส.ค.63
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41 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ อาชญาทา      9,300.00 นายนรินทร์ อาชญาทา       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 627/2563 
ลว.31 ส.ค.63

42 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      9,300.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 628/2563 
ลว.31 ส.ค.63

43 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ แสนสุข      9,300.00 นายณรงค์ แสนสุข       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 629/2563 
ลว.31 ส.ค.63

44 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ

         9,300.00      9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ โกศล      9,300.00 นายกิตติพงษ์ โกศล       9,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 630/2563 
ลว.31 ส.ค.63

45 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 631/2563 
ลว.31 ส.ค.63

46 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางกัญญวรา ป้องศรี      7,300.00 นางกัญญวรา ป้องศรี       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 632/2563 
ลว.31 ส.ค.63

47 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัดเทศบาลต าบลส าราญ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์      7,300.00 นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 633/2563 
ลว.31 ส.ค.63

48 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัดเทศบาลต าบลส าราญ

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร กองค า      7,300.00 นางสาวฐิติพร กองค า       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 634/2563 
ลว.31 ส.ค.63

49 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดตลาดสด
เทศบาลต าบลส าราญ

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 635/2563 
ลว.31 ส.ค.63


