
 มีนาคม  2563

ล า งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ ราคา วิธีซ้ือ ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ึตกลงซ้ือ เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง

ดับ ซ้ือจะจ้าง กลาง หรือจ้าง ท่ีเสนอ หรือจ้าง คัดเลือก ในการซ้ือหรือจ้าง
ท่ี โดยสังเขป
1 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 9,020.00        - เจาะจง สหกรณ์การเกษตร น้ าปาด สหกรณ์การเกษตร น้ าปาด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 30/2563 ลว 2 มี.ค. 2563

ราคา 9,020.- ราคา 9,020.-
2 ซ้ือน้ าด่ืม 855.00          -  เจาะจง นางดวงสุดา ใจนวน ราคา 855.- นางดวงสุดา ใจนวน ราคา 855.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 31/2563 ลว 2 มี.ค. 2563
3 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 420.00          -  เจาะจง ร้านณัฐชยา  ราคา 420 .- ร้านณัฐชยา  ราคา 420 .- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 32/2563 ลว 2 มี.ค. 2563
4 จ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน 6,528.50        - เจาะจง ร้าน เจก๊อปป้ี ราคา 6,528.50.- ร้าน เจก๊อปป้ี ราคา 6,528.50.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 51/2563 ลว 2 มี.ค. 2563
5 จ้างถ่ายเอกสาร 77,272.00      - เจาะจง ร้าน อ.พงษ์เจริญ ราคา 77,272.- ร้าน อ.พงษ์เจริญ ราคา 77,272.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 52/2563 ลว 2 มี.ค. 2563
6 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ซีทรู 5,396.00        - เจาะจง ร้านอินเตอร์ปร้ิน ราคา 5,396.- ร้านอินเตอร์ปร้ิน ราคา 5,396.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 53/2563 ลว 3 มี.ค. 2563
7 จ้างท าตรายาง 6,600.00        - เจาะจง ร้านอินเตอร์ปร้ิน ราคา 6,600.- ร้านอินเตอร์ปร้ิน ราคา 6,600.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 54/2563 ลว 3 มี.ค. 2563
8 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,200.00        - เจาะจง ร้านโอ๊ตคอมพิวเตอร์ ราคา 1,200.- ร้านโอ๊ตคอมพิวเตอร์ ราคา 1,200.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 55/2563 ลว 4 มี.ค. 2563
9 ซ้ือวัสดุ 2,800.00        - เจาะจง ร้านพลเจริญ ราคา 2,800.- ร้านพลเจริญ ราคา 2,800.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 33/2563 ลว 18 มี.ค. 2563
10 ซ้ือวัสดุ 2,220.00        - เจาะจง ร้านศรีพงษ์ ฯ ราคา 2,220.- ร้านศรีพงษ์ ฯ ราคา 2,220.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 34/2563 ลว 23 มี.ค. 2563
11 จ้างท าป้ายไวนีล 155.00          - เจาะจง ร้านอินเตอร์ปร้ิน ราคา 155.- ร้านอินเตอร์ปร้ิน ราคา 155.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 56/2563 ลว 26 มี.ค. 2563
12 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,200.00        - เจาะจง ร้านโบร์แอร์ ราคา 3,200.- ร้านโบร์แอร์ ราคา 3,200.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 57/2563 ลว 27 มี.ค. 2563
13 จ้างท าพานดอกไม้สด 800.00          - เจาะจง นางจุฬารัตน์  ค าจีน ราคา 800.- นางจุฬารัตน์  ค าจีน ราคา 800.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 58/2563 ลว 30 มี.ค. 2563
14 ซ่อมนาฬิกาเคร่ืองปรับอากาศ 3,350.00        - เจาะจง ร้านโบร์แอร์ ราคา 3,200.- ร้านโบร์แอร์ ราคา 3,200.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 59/2563 ลว 31 มี.ค. 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
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