
 พฤศจิกายน 2562

ล า งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ ราคา วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ึตกลงซ้ือ เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ดับ ซ้ือจะจ้าง กลาง หรือจ้าง ท่ีเสนอ หรือจ้าง คัดเลือก ในการซ้ือหรือจ้าง
ท่ี โดยสังเขป
1 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 13,535.00      - เจาะจง สหกรณ์การเกษตร น้ าปาด สหกรณ์การเกษตร น้ าปาด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 6/2563 ลว 1 พ.ย. 2562

ราคา 13,535.- ราคา 13,535.-
2 ซ้ือน้ าด่ืม 555.00          -  เจาะจง นางดวงสุดา ใจนวน ราคา 555.- นางดวงสุดา ใจนวน ราคา 555.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 7/2563 ลว 1 พ.ย. 2562
3 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 420.00          -  เจาะจง ร้านณัฐชยา ราคา 420 .- ร้านณัฐชยา ราคา 420 .- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 8/2563 ลว 1 พ.ย. 2562
4 เช่าโต๊ะ+เก้าอ้ี งานศิลปฯ 1,400.00       -  เจาะจง นายสายใจ  ต่างใจ ราคา 1,400 .- นายสายใจ  ต่างใจ ราคา 1,400 .- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 19/2563 ลว 1 พ.ย. 2562
5 เช่าเคร่ืองเสียง 5,600.00       -  เจาะจง ร้านโฟนอิเล็กทริค ร้านโฟนอิเล็กทริค ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 20/2563 ลว 1 พ.ย. 2562
6 แต่งดอกไม้สด 1,000.00       -  เจาะจง นางสาวจิรัชชยาภรณ์ ทองประเสริฐ นางสาวจิรัชชยาภรณ์ ทองประเสริฐ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 21/2563 ลว 1 พ.ย. 2562

ราคา 1,000.- ราคา 1,000.-
7 ป้ายไวนีล 1,750.00       - เจาะจง หจก.อภิญญา จ ากัด ราคา 1,750.- หจก.อภิญญา จ ากัด ราคา 1,750.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 22/2563 ลว 1 พ.ย. 2562
8 ถ่ายเอกสารประจ าเดือน 5,781.00       - เจาะจง ร้าน เจก๊อปป้ี ราคา 5,781.- ร้าน เจก๊อปป้ี ราคา 5,781.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 23/2563 ลว 1 พ.ย. 2562
9 ซ้ือวัสดุ 2,224.00       - เจาะจง หจก.รวยอนันต์ ราคา 2,224.- หจก.รวยอนันต์ ราคา 2,224.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 9/2563 ลว 4 พ.ย. 2562
10 ซ้ือวัสดุ 28,854.00      - เจาะจง หจก.ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด ราคา 28,854.- หจก.ศึกษาภัณฑ์ จ ากัด ราคา 28,854.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 10/2563 ลว 4 พ.ย. 2562
11 จ้างท าป้ายไวนีล 680.00          - เจาะจง ร้านอินเตอร์ปร้ิน ราคา 680.- ร้านอินเตอร์ปร้ิน ราคา 680.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 25/2563 ลว 8 พ.ย. 2562
12 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 4,920.93       - เจาะจง บริษัทสยามนิสันอุตรดิตถ์ ราคา 4,920.93.- บริษัทสยามนิสันอุตรดิตถ์ ราคา 4,920.93.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 26/2563 ลว 12 พ.ย. 2562
13 ซ้ือวัสดุ 1,900.00       - เจาะจง หจก.สตาร์ โอ.เอ.จ ากัด ราคา 1,900.- หจก.สตาร์ โอ.เอ.จ ากัด ราคา 1,900.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 11/2563 ลว 15 พ.ย. 2562
14 ถ่ายเอกสาร 1,400.00       - เจาะจง ร้าน เจก๊อปป้ี ราคา 1,400.- ร้าน เจก๊อปป้ี ราคา 1,400.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 27/2563 ลว 18 พ.ย. 2562
15 ถ่ายเอกสาร 5,000.00       - เจาะจง ร้าน เจก๊อปป้ี ราคา 5,000.- ร้าน เจก๊อปป้ี ราคา 5,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 28/2563 ลว 20 พ.ย. 2562
16 ถ่ายเอกสาร 3,300.00       - เจาะจง ร้าน เจก๊อปป้ี ราคา 3,300.- ร้าน เจก๊อปป้ี ราคา 3,300.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 29/2563 ลว 20 พ.ย. 2562
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