
  ตุลาคม 2562

ล า งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ ราคา วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ึตกลงซ้ือ เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ดับ ซ้ือจะจ้าง กลาง หรือจ้าง ท่ีเสนอ หรือจ้าง คัดเลือก ในการซ้ือหรือจ้าง
ท่ี โดยสังเขป
1 จ้างท าพวงมาลา 1,500.00       - เจาะจง นางสาวจิรัชชยาภรณ์ ทองประเสริฐ นางสาวจิรัชชยาภรณ์ ทองประเสริฐ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง  1/2563 ลว 11 ต.ค. 2562

ราคา 1,500.- ราคา 1,500.-
2 จ้างท าพวงมาลา 2 พวง 3,000.00       -  เจาะจง นางสาวจิรัชชยาภรณ์ ทองประเสริฐ นางสาวจิรัชชยาภรณ์ ทองประเสริฐ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 2/2563 ลว 21 ต.ค. 2562

ราคา 1,500.- ราคา 1,500.-
3 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 11,780.20      - เจาะจง สหกรณ์การเกษตร น้ าปาด สหกรณ์การเกษตร น้ าปาด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 1/2563 ลว 25 ต.ค. 2562

ราคา 11,780.- ราคา 11,780.-
4 ซ้ือน้ าด่ืม 1,620.00       -  เจาะจง นางดวงสุดา ใจนวน ราคา 1,620.- นางดวงสุดา ใจนวน ราคา 1,620.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 2/2563 ลว 25 ต.ค. 2562
5 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 420.00          -  เจาะจง ร้านณัฐชยา ราคา 420 .- ร้านณัฐชยา ราคา 420 .- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 3/2532 ลว 25 ต.ค. 2562
6 วัสดุ 1,350.00       - เจาะจง หจก.อภิญญา จ ากัด ราคา 1,350.- หจก.อภิญญา จ ากัด ราคา 1,350.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 4/2563 ลว 25 ต.ค. 2562
7 ถ่ายเอกสารประจ าเดือน 5,686.00       - เจาะจง ร้าน เจก๊อปป้ี ราคา 3,468.- ร้าน เจก๊อปป้ี ราคา 3,468.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 3/2563 ลว 25 ต.ค. 2562
8 เช่าอินเทอร์เน็ต 29,917.20      - เจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด ราคา 29,917.20 บริษัท ทีโอที จ ากัด ราคา 29,917.20 ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 5/2563 ลว 31 ต.ค. 2562
9 ถ่ายเอกสาร 1,545.00       - เจาะจง ร้าน เจก๊อปป้ี ราคา 1,545.- ร้าน เจก๊อปป้ี ราคา 1,545.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 6/25632 ลว 31 ต.ค. 2562
10 จ้างเหมาบริการอัตราจ้าง 108,000.00    - เจาะจง นายธงรบ  สีแดงน้อย ราคา 108,000.- นายธงรบ  สีแดงน้อย ราคา 108,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 7/2563 ลว 31 ต.ค. 2562
11 จ้างเหมาบริการอัตราจ้าง 108,000.00    - เจาะจง นายสายใจ  ทุมมา ราคา 108,000.- นายสายใจ  ทุมมา ราคา 108,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 8/2563 ลว 31 ต.ค. 2562
12 จ้างเหมาบริการอัตราจ้าง 108,000.00    - เจาะจง นายวิชาญ แก้วดวงเล็ก ราคา 108,000.- นายวิชาญ แก้วดวงเล็ก ราคา 108,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 9/2563 ลว 31 ต.ค. 2562
13 จ้างเหมาบริการอัตราจ้าง 108,000.00    - เจาะจง นายกิตติธัช  เกตุภูเขียว ราคา 108,000.- นายกิตติธัช  เกตุภูเขียว ราคา 108,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 10/2563 ลว 31 ต.ค. 2562
14 จ้างเหมาบริการอัตราจ้าง 108,000.00    - เจาะจง นางสาวศิริวรรณ เพร็ชสีโชติ ราคา 108,000.- นางสาวศิริวรรณ เพร็ชสีโชติ ราคา 108,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 11/2563 ลว 31 ต.ค. 2562
15 จ้างเหมาบริการอัตราจ้าง 108,000.00    - เจาะจง นายพัฒนพงษ์ มีมา ราคา 108,000.- นายพัฒนพงษ์ มีมา ราคา 108,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 12/2563 ลว 31 ต.ค. 2562
16 จ้างเหมาบริการอัตราจ้าง 108,000.00    - เจาะจง นางสาวพิมพ์ทอง  มาซิว ราคา 108,000.- นางสาวพิมพ์ทอง  มาซิว ราคา 108,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 13/2563 ลว 31 ต.ค. 2562
17 จ้างเหมาบริการอัตราจ้าง 204,000.00    - เจาะจง นายณัฐวุฒิ  บุญมี ราคา 204,000.- นายณัฐวุฒิ  บุญมี ราคา 204,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 14/2563 ลว 31 ต.ค. 2562
18 จ้างเหมารถตู้ 5,400.00       - เจาะจง นายประสิทธ์ิ  จันทร์มี ราคา 54,000.- นายประสิทธ์ิ  จันทร์มี ราคา 54,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 15/2563 ลว 31 ต.ค. 2562
19 จ้างเหมารถตู้ 5,400.00       - เจาะจง นายบุญยงค์  มีรินทร์ ราคา 54,000.- นายบุญยงค์  มีรินทร์ ราคา 54,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 16/2563 ลว 31 ต.ค. 2562
20 จ้างเหมารถตู้ 5,400.00       - เจาะจง นายธนโชติ  ภักดีมูล ราคา 54,000.- นายธนโชติ  ภักดีมูล ราคา 54,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 17/2563 ลว 31 ต.ค. 2562
21 ซ่อมรถยนต์ นข 827 870.00          - เจาะจง ร้านจรูญการช่าง ราคา 54,000.- ร้านจรูญการช่าง ราคา 54,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 15/2563 ลว 31 ต.ค. 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
หน่วยงาน  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2


