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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (น้ าด่ืม)          2,295.00      2,295.00 เฉพาะเจาะจง นิศากานต์น้ าทิพย์      2,295.00 นิศากานต์น้ าทิพย์       2,295.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 120 /2564 
ลว.1 มิ.ย.64

2 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มิถุนายน

         6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเด่นชัย ไตรยสุทธิ์      6,300.00 นายเด่นชัย ไตรยสุทธิ์       6,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 361 /2564 
ลว.1 มิ.ย.64

3 จัดจ้างซ่อมแซมโทรศัพท์ภายในส านักงาน          4,900.00      4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย พันธุระ      4,900.00 นายอภิชัย พันธุระ       4,900.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 363 /2564 
ลว.2 มิ.ย.64

4 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง          3,400.00      3,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยโสธรแทรคเตอร์      3,400.00 หจก.ไทยโสธรแทรคเตอร์       3,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 121 /2564 
ลว.2 มิ.ย.64

5 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย          4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,500.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 122 /2564 
ลว.2 มิ.ย.64

6 จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม (นมเยียวยา)        65,856.00     65,856.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง     65,856.00 สหกรณ์โคนมปากช่อง     65,856.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 123 /2564 
ลว.4 มิ.ย.64

7 จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กฉ 
2106 ยโสธร

           800.00         800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.มอเตอร์ส
แควร์ จ ากัด

        800.00 บริษัท เอส.เอ็ม.มอเตอร์ส
แควร์ จ ากัด

        800.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 365 /2564 
ลว.7 มิ.ย.64

8 จัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์ โครงการป้องกันไวรัสโควิด
 19

      198,000.00   198,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์   198,000.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์    198,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 123 /2564 
ลว.8 มิ.ย.64

9 จัดซ้ือวัสดุอาหารเสริม (นมโรงเรียน)        66,751.52     66,751.52 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น     66,751.52 สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น     66,751.52 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 124 /2564 
ลว.8 มิ.ย.64

10 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน มิถุนายน

         4,800.00      4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ์ ทาระพันธุ์      4,800.00 นายศิริพงษ์ ทาระพันธุ์       4,800.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 366 /2564 
ลว.9 มิ.ย.64

11 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน มิถุนายน

         4,800.00      4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนรี จันทนาม      4,800.00 นางสาวณัฐนรี จันทนาม       4,800.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 367 /2564 
ลว.9 มิ.ย.64

12 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองช่าง          4,941.00      4,941.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซีเวอร์ค      4,941.00 ร้าน พีซีเวอร์ค       4,941.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 368 /2564 
ลว.11 มิ.ย.64

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

วันที่  6  เดือน  กรกฎาคม  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 จัดจ้างท าป้ายโครงการโรคพิษสุนัขบ้า          3,250.00      3,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์      3,250.00 ร้าน ชาญการพิมพ์       3,250.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 369 /2564 
ลว.11 มิ.ย.64

14 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า        25,000.00     25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รักษาสัตว์คลีนิก     25,000.00 ร้าน รักษาสัตว์คลีนิก     25,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 124 /2564 
ลว.11 มิ.ย.64

15 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า          8,650.00      8,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รักษาสัตว์คลีนิก      8,650.00 ร้าน รักษาสัตว์คลีนิก       8,650.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 125 /2564 
ลว.11 มิ.ย.64

16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน        14,859.00     14,859.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    14,859.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

    14,859.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 125 /2564 
ลว.14 มิ.ย.64

17 จัดจ้างท าโครงเหล็กมุงหลังคาพร้อมตะแกรง 
(กองสาธารณสุขฯ)

       75,000.00     75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมใจ วรภาพ     75,000.00 นายสมใจ วรภาพ     75,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 370 /2564 
ลว.16 มิ.ย.64

18 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร          1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้      1,500.00 สวนอุดมทรัพย์พันธุ์ไม้       1,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 126 /2564 
ลว.16 มิ.ย.64

19 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์)          4,300.00      4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     4,300.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      4,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 127 /2564 
ลว.18 มิ.ย.64

20 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอี้)          4,600.00      4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     4,600.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      4,600.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 128 /2564 
ลว.18 มิ.ย.64

21 จัดซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนที่ ประธานสภาฯ        39,900.00     39,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นพีเทเลคอม 
จ ากัด

    39,900.00 บริษัท พีเอ็นพีเทเลคอม 
จ ากัด

    39,900.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 130 /2564 
ลว.21 มิ.ย.64

22 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่
ช่วยงานส านักงานปลัด (พช.)

         2,400.00      2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมณฑน์ ค าแพงไหล      2,400.00 นางสาวชุติมณฑน์ ค าแพง
ไหล

      2,400.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 371 /2564 
ลว.21 มิ.ย.64

23 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ            600.00         600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชาญการพิมพ์         600.00 ร้าน ชาญการพิมพ์         600.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 372 /2564 
ลว.22 มิ.ย.64

24 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องท างานส านัก
ปลัด

         1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมิตรเพลิน ศรีอ่อนรอด      1,500.00 นายมิตรเพลิน ศรีอ่อนรอด       1,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 373 /2564 
ลว.22 มิ.ย.64

25 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ)          4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์      4,500.00 ร้าน เบสท์บุ๊คเซ็นเตอร์       4,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 132 /2564 
ลว.23 มิ.ย.64

26 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง          7,200.00      7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โซไซต้ีดิเอ็กซ์      7,200.00 ร้าน โซไซต้ีดิเอ็กซ์       7,200.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 133 /2564 
ลว.24 มิ.ย.64
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หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

27 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์          5,500.00      5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

     5,500.00 บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

      5,500.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 134 /2564 
ลว.24 มิ.ย.64

28 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด เดือน กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์      7,300.00 นางสาวสุภลักษณ์ เนาวโรจน์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 376 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

29 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด เดือน กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร กองค า      7,300.00 นางสาวฐิติพร กองค า       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 377 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

30 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
ส านักปลัด เดือน กรกฎาคม

         6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมณฑน์ ค าแพงไหล      6,000.00 นางสาวชุติมณฑน์ ค าแพง
ไหล

      6,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 378 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

31 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง เดือน กรกฎาคม

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

      7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 379 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

32 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองคลัง เดือน กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ สมหวัง      7,300.00 นายวัชระ สมหวัง       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 380 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

33 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ภูเงิน      7,300.00 นายประสิทธิ์ ภูเงิน       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 381 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

34 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ      7,300.00 นายศุภฤกษ์ เศิกศิริ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 382 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

35 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ เครือสิงห์      7,300.00 นายชูศักด์ิ เครือสิงห์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 383 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

36 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ ภักตรนิกร      7,300.00 นายกฤษณะ ภักตรนิกร       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 384 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

37 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทภพ อ่อนค า      7,300.00 นายนันทภพ อ่อนค า       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 385 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

38 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเด่นชัย ไตรยสุทธิ์      7,300.00 นายเด่นชัย ไตรยสุทธิ์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 386 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

39 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองช่าง เดือน กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริพงษ์ ทาระพันธุ์      7,300.00 นายศิริพงษ์ ทาระพันธุ์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 387 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

40 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพจน์ สุวรรณ      7,300.00 นายสมพจน์ สุวรรณ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 388 /2564 
ลว.30 มิ.ย.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 กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล อุตอามาตย์      7,300.00 นายอิทธิพล อุตอามาตย์       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 389 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

42 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร จิตตะยโสธร      7,300.00 นายทศพร จิตตะยโสธร       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 390 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

43 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ      7,300.00 นางสาวกานติมา ศรีวิเศษ       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 391 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

44 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองสาธารณสุขฯ เดือน กรกฎาคม

         6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนรี จันทนาม      6,000.00 นางสาวณัฐนรี จันทนาม       6,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 392 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

45 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว      7,300.00 นายบุญเยี่ยม ดวงแก้ว       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 393 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

46 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย      7,300.00 นางสาวนาฎอนงค์ ขนันไทย       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 394 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

47 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองการศึกษาฯ เดือน กรกฎาคม

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

      6,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 395 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

48 จัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองาน
กองส่งเสริมการเกษตรฯ เดือน กรกฎาคม

         7,300.00      7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู      7,300.00 นางสาวอัจฉรา ศรีชมภู       7,300.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 396 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

49 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน กรกฎาคม

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ พลอยเสนา      9,000.00 นายไพโรจน์ พลอยเสนา       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 397 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

50 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน กรกฎาคม

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ นุ่นแพง      9,000.00 นายกฤษณะ นุ่นแพง       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 398 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

51 จัดจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 
ทต.ส าราญ เดือน กรกฎาคม

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจันสมุด ศรีวิเศษ      9,000.00 นายจันสมุด ศรีวิเศษ       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 399 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

52 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านส าราญ เดือน กรกฎาคม

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์      4,000.00 นายวรวุฒิ ไตรยสุทธิ์       4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 400 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

53 จัดจ้างเหมาดูแลเคร่ืองสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ศูนย์ฯ 
บ้านบาก เดือน กรกฎาคม

         4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิศชัย เครือมา      4,000.00 นายทิศชัย เครือมา       4,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 401 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

54 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดตลาดสดบ้าน
บาก เดือน กรกฎาคม

         5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมร ศรีวิเศษ      5,000.00 นางสมร ศรีวิเศษ       5,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 402 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64
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วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ ราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง หรือจ้าง หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

55 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน กรกฎาคม

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรดร ศรีสมศักด์ิ      9,000.00 นายวรดร ศรีสมศักด์ิ       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 403 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

56 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน กรกฎาคม

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ แสนสุข      9,000.00 นายณรงค์ แสนสุข       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 404 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64

57 จัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 
ทต.ส าราญ เดือน กรกฎาคม

         9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ โกศล      9,000.00 นายกิตติพงษ์ โกศล       9,000.00 ราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 404 /2564 
ลว.30 มิ.ย.64


