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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ            769.00         769.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค         769.00 ร้าน พีซีเวอร์ค         769.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 324 /2564 
ลว.3 พ.ค.64

2 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องท่างาน
ผู้บริหาร

         2,900.00      2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายมิตรเพลิน ศรีอ่อนรอด      2,900.00 นายมิตรเพลิน ศรีอ่อนรอด       2,900.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 325 /2564 
ลว.5 พ.ค.64

3 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส่าหรับซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายในชุมชน

       30,125.00     30,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสงสว่างการไฟฟ้า     30,125.00 ร้าน แสงสว่างการไฟฟ้า     30,125.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 107 /2564 
ลว.6 พ.ค.64

4 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (ส่านักปลัด)          2,200.00      2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คลีนิกคอม      2,200.00 ร้าน คลีนิกคอม       2,200.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 108 /2564 
ลว.6 พ.ค.64

5 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ          4,116.00      4,116.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค      4,116.00 ร้าน พีซีเวอร์ค       4,116.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 326 /2564 
ลว.7 พ.ค.64

6 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน (กองคลัง)          4,894.00      4,894.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,894.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,894.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 110 /2564 
ลว.12 พ.ค.64

7 จัดซ้ือน้่ายาพ่นหมอกควันก่าจัดยุงลาย        15,000.00     15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยเจริญเคมีภัณฑ์     15,000.00 ร้าน ไทยเจริญเคมีภัณฑ์     15,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 112 /2564 
ลว.12 พ.ค.64

8 จัดซ้ือทรายอเบทและน้่ายาพ่นหมอกควันก่าจัด
ลูกน้่ายุงลาย

       41,000.00     41,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยเจริญเคมีภัณฑ์     41,000.00 ร้าน ไทยเจริญเคมีภัณฑ์     41,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 113 /2564 
ลว.12 พ.ค.64

9 จ้างท่าป้ายชื่อคณะผู้บริหาร            300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์         300.00 ร้าน ชาญการพิมพ์         300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 327 /2564 
ลว.14 พ.ค.64

10 จ้างท่าป้ายรณรงค์ไวรัสโควิด 19          4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      4,500.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       4,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 328 /2564 
ลว.17 พ.ค.64

11 จัดซ้ือวัสดุฝึกอบรมตามโครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      7,300.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 114 /2564 
ลว.19 พ.ค.64

12 จัดซ้ือวัสดุโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก        45,000.00     45,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     45,000.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     45,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 115 /2564 
ลว.19 พ.ค.64

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

วันที่  7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

13 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนใช้ในโครงการ
ไข้เลือดออก

         3,950.00      3,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยโสธรแทรคเตอร์      3,950.00 หจก.ไทยโสธรแทรคเตอร์       3,950.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 116 /2564 
ลว.20 พ.ค.64

14 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ งานป้องกันฯ          3,427.00      3,427.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ่ากัด

     3,427.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ่ากัด

      3,427.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 117 /2564 
ลว.21 พ.ค.64

15 จัดซ้ือถังขยะล้อเล่ือน จ่านวน 55 ใบ        99,000.00     99,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     99,000.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์     99,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 118 /2564 
ลว.25 พ.ค.64

16 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องอาคาร
ป้องกันฯ

         5,500.00      5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยโสธรการแอร์      5,500.00 ร้าน ยโสธรการแอร์       5,500.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 329 /2564 
ลว.27 พ.ค.64

17 จ้างซักรีดผ้าม่าน        13,360.00     13,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บุณดาราเคอร์เท่นดีไซน์     13,360.00 ร้าน บุณดาราเคอร์เท่นดีไซน์     13,360.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 330 /2564 
ลว.27 พ.ค.64

18 จ้างเหมารถรับ-ส่ง พร้อมเคร่ืองเสียง โครงการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

         7,200.00      7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชัย ศรีวิเศษ      7,200.00 นายสมชัย ศรีวิเศษ       7,200.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 331 /2564 
ลว.19 พ.ค.64

19 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-9323 
ยส.

         8,100.00      8,100.00 เฉพาะเจาะจง อู่ธณัฐชัยยนต์      8,100.00 อู่ธณัฐชัยยนต์       8,100.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 332 /2564 
ลว.25 พ.ค.64

20 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส่านักปลัด เดือน มิถุนายน

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์      7,300.00 นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 333 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

21 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส่านักปลัด เดือน มิถุนายน

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร กองค่า      7,300.00 นางสาวฐิติพร กองค่า       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 334 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

22 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง เดือน มิถุนายน

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

      7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 335 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

23 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง เดือน มิถุนายน

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      7,300.00 นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 336 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

24 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มิถุนายน

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 337 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

25 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มิถุนายน

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 338 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

26 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มิถุนายน

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 339 /2564 
ลว.31 พ.ค.64
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27 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มิถุนายน

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ภักตรนิกร      7,300.00 นายกฤษณะ ภักตรนิกร       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 340 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

28 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มิถุนายน

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค่า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค่า       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 341 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

29 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน มิถุนายน

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ      7,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 342 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

30 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน มิถุนายน

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 343 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

31 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน มิถุนายน

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 344 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

32 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน มิถุนายน

         6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร จิตตะยโสธร      6,000.00 นายทศพร จิตตะยโสธร       6,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 345 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

33 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน มิถุนายน

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 346 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

34 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน มิถุนายน

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย      7,300.00 นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 347 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

35 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน มิถุนายน

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

      6,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 348 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

36 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตรฯ เดือน มิถุนายน

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู      7,300.00 นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู       7,300.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 349 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

37 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส่าราญ เดือน มิถุนายน

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      9,000.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       9,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 350 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

38 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส่าราญ เดือน มิถุนายน

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      9,000.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       9,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 351 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

39 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส่าราญ เดือน มิถุนายน

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      9,000.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       9,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 352 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

40 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส่าราญ เดือน มิถุนายน

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิติพร ศรีวิเศษ      9,000.00 นางสาวกิติพร ศรีวิเศษ       9,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 353 /2564 
ลว.31 พ.ค.64
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล่าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

41 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้่าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส่าราญ เดือน มิถุนายน

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 354 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

42 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้่าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก เดือน มิถุนายน

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 355 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

43 จัดจ้างเหมาบริการท่าความสะอาดตลาดสดบ้าน
บาก เดือน มิถุนายน

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 356 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

44 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส่าราญ เดือน มิถุนายน

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      9,000.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 357 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

45 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส่าราญ เดือน มิถุนายน

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ แสนสุข      9,000.00 นายณรงค์ แสนสุข       9,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 358 /2564 
ลว.31 พ.ค.64

46 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส่าราญ เดือน มิถุนายน

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ โกศล      9,000.00 นายกิตติพงษ์ โกศล       9,000.00 ราคาต่่าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 359 /2564 
ลว.31 พ.ค.64


