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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือน้้าด่ืม          1,150.00      1,150.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้้าทิพย์      1,150.00 นิศากานต์น้้าทิพย์       1,150.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 91 /2564 ลว.
1 เม.ย.64

2 จัดจ้างท้าป้ายจุดตรวจ/จุดบริการช่วงเทศกาล
สงกรานต์

         1,720.00      1,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      1,720.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       1,720.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 290 /2564 
ลว.5 เม.ย.64

3 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 1 
เคร่ือง (กองสาธารณสุขฯ)

         1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชัยคอมฟิว      1,500.00 ร้าน ชัยคอมฟิว       1,500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 291 /2564 
ลว.5 เม.ย.64

4 จัดจ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภัย ทะเบียน กง 6971
 ยส. จ้านวน 1 คัน

       11,150.00     11,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสงชัยอุปกรณ์     11,150.00 ร้าน แสงชัยอุปกรณ์     11,150.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 292 /2564 
ลว.5 เม.ย.64

5 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์จัดต้ังจุดตรวจช่วงเทศกาล
สงกรานต์

         4,980.00      4,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     4,980.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      4,980.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 93 /2564 ลว.
5 เม.ย.64

6 จัดซ้ือน้้าด่ืม-น้้าแข็งส้าหรับบริการจุดตรวจ          4,200.00      4,200.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้้าทิพย์      4,200.00 นิศากานต์น้้าทิพย์       4,200.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 94 /2564 ลว.
9 เม.ย.64

7 จัดซ้ือน้้ามันเคร่ืองส้าหรับรถบรรทุกขยะ          2,750.00      2,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยโสธรแทรคเตอร์      2,750.00 หจก.ไทยโสธรแทรคเตอร์       2,750.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 95 /2564 ลว.
9 เม.ย.64

8 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อม        40,000.00     40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทองจันวัสดุก่อสร้าง     40,000.00 ร้าน ทองจันวัสดุก่อสร้าง     40,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 96 /2564 ลว.
16 เม.ย.64

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)          4,645.00      4,645.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค      4,645.00 ร้าน พีซีเวอร์ค       4,645.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 97 /2564 ลว.
20 เม.ย.64

10 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร)          1,032.00      1,032.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     1,032.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      1,032.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 98 /2564 ลว.
21 เม.ย.64

11 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ส้านักปลัด)          3,720.00      3,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     3,720.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      3,720.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 100 /2564 
ลว.21 เม.ย.64

12 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อม        22,500.00     22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทองจันวัสดุก่อสร้าง     22,500.00 ร้าน ทองจันวัสดุก่อสร้าง     22,500.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 101 /2564 
ลว.23 เม.ย.64

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

วันที่  6  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
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หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

13 จัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-5626
 ยส. จ้านวน 1 คัน

           475.00         475.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก)         475.00 หจก.ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก)         475.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 293 /2564 
ลว.28 เม.ย.64

14 จัดจ้างท้าฉากกั้นป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19          3,250.00      3,250.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวัฒน์ พัสสร      3,250.00 นายวรวัฒน์ พัสสร       3,250.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 294 /2564 
ลว.28 เม.ย.64

15 จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม (นม)        64,045.80     64,045.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง     64,045.80 สหกรณ์โคนมปากช่อง     64,045.80 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 102 /2564 
ลว.28 เม.ย.64

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส้านักปลัด)          7,080.00      7,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

     7,080.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

      7,080.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 103 /2564 
ลว.29 เม.ย.64

17 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน (ส้านักปลัด)        13,668.00     13,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    13,668.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด

    13,668.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 104 /2564 
ลว.29 เม.ย.64

18 จัดซ้ือน้้าด่ืม (เดือน พฤษภาคม)          1,300.00      1,300.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้้าทิพย์      1,300.00 นิศากานต์น้้าทิพย์       1,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 105 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

19 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส้านักปลัด เดือน พฤษภาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์      7,300.00 นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 295 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

20 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส้านักปลัด เดือน พฤษภาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร กองค้า      7,300.00 นางสาวฐิติพร กองค้า       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 296 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

21 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง เดือน พฤษภาคม

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

      7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 297 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

22 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง เดือน พฤษภาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      7,300.00 นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 298 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

23 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน พฤษภาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 299 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

24 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน พฤษภาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 300 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

25 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน พฤษภาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 301 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

26 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน พฤษภาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ภักตรนิกร      7,300.00 นายกฤษณะ ภักตรนิกร       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 302 /2564 
ลว.30 เม.ย.64
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27 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน พฤษภาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค้า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค้า       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 303 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

28 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน พฤษภาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ      7,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 304 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

29 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน พฤษภาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 305 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

30 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน พฤษภาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 306 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

31 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน พฤษภาคม

         6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร จิตตะยโสธร      6,000.00 นายทศพร จิตตะยโสธร       6,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 307 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

32 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน พฤษภาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 308 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

33 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน พฤษภาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย      7,300.00 นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 309 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

34 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน พฤษภาคม

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

      6,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 310 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

35 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตรฯ เดือน พฤษภาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู      7,300.00 นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู       7,300.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 311 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

36 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ เดือน พฤษภาคม

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      9,000.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 312 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

37 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ เดือน พฤษภาคม

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      9,000.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       8,400.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 313 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

38 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ เดือน พฤษภาคม

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      9,000.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       8,400.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 314 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

39 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส้าราญ เดือน พฤษภาคม

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร ศรีวิเศษ      9,000.00 นางสาวกิติพร ศรีวิเศษ       8,400.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 315 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

40 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส้าราญ เดือน พฤษภาคม

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 316 /2564 
ลว.30 เม.ย.64
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

41 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก เดือน พฤษภาคม

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 317 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

42 จัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดตลาดสดบ้าน
บาก เดือน พฤษภาคม

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 318 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

43 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ เดือน พฤษภาคม

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      9,000.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 319 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

44 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ เดือน พฤษภาคม

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ แสนสุข      9,000.00 นายณรงค์ แสนสุข       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 320 /2564 
ลว.30 เม.ย.64

45 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส้าราญ เดือน พฤษภาคม

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ โกศล      9,000.00 นายกิตติพงษ์ โกศล       9,000.00 ราคาต้่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 321 /2564 
ลว.30 เม.ย.64


