
                                                                สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563

                                                                 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

                                                                       กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ  

                                                                           วันท่ี  1- 30  พฤศจิกายน 2563
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี

ล าดับ วันท่ี วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ราท่ีท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

ท่ี จัดซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1 1-พ.ย.-63 ค่าจ้างเหมา นางวันทา  ชุมอภัย 10,000 _ เฉพาะเจาะจง นางวันทา   ชุมอภัย นางวันทา   ชุมอภัย ราคาต่่าสุด ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

10,000 10,000 001/2564

2 1-พ.ย.-63 ค่าจ้างเหมานายจักรกฤษ สกุลพงษ์ 10,000 _ เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษ  สกุลพงษ์ นายจักกฤษ  สกุลพงษ์ ราคาต่่าสุด ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

10,000 002/0564

3 1-พ.ย.-63 ค่าจ้างเหมานางสาวธิดารัตน์   กองเพชร 12,000 _ เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์   กองเพชร นางสาวธิดารัตน์   กองเพชร ราคาต่่าสุด ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

12,000 12,000 003/2564

4 1-พ.ย.-63 ค่าจ้างเหมานายนฤบาล  ทัดมาลา 9,000 _ เฉพาะเจาะจง นายนฤบาล  ทัดมาลา นายนฤบาล   ทัดมาลา ราคาต่่าสุด ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

9,000 9,000 004/2564

5 1-พ.ย.-63 ค่าจ้างเหมานาง ธัญญารัตน์   นาสวัสด์ิ 9,000 _ เฉพาะเจาะจง นางธัญญารัตน์   นาสวัสด์ิ นางธัญญารัตน์   นาสวัสด์ิ ราคาต่่าสุด ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

9,000 9,000 005/2564

6 1-พ.ย.-63 ค่าจ้างเหมานางสาวมินตรา เทพสุคนธ์ 10,000 _ เฉพาะเจาะจง นางสาวมินตรา  เทพสุคนธ์ นางสาวมินตรา  เทพสุคนธ์ ราคาต่่าสุด ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

10,000 10,000 006/2564

7 1-ก.ย.-63 ค่าจ้างเหมานางจันทรา  มงบุญ 9,000 _ เฉพาะเจาะจง นางจันทรา  มงบุญ นางจันทรา  มงบุญ ราคาต่่าสุด ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

9,000 9,000 006/2564

8 1-พ.ย.-63 ค่าจ้างเหมานางสาววรรณิสาข์   ซาซุม 15,000 _ เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณิสาข์  ซาซุม นางสาววรรณิสาข์  ซาซุม ราคาต่่าสุด ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

15,000 15,000 007/2564

9 1-พ.ย.-63 94,043 _ เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญเนตร ร้านเจริญเนตร ราคาต่่าสุด ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

94,043 94,043 010/2564
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ค่าอาหาร เดือน  พ.ย. 63
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                                                                           วันท่ี  1- 30  พฤศจิกายน 2563
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ี

ล าดับ วันท่ี วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ ราท่ีท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือ

ท่ี จัดซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

งานท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง

10 2-พ.ย.-63 515 _ เฉพาะเจาะจง หจก. ละลิตาออย  หจก. ละลิตาออย  ราคาต่่าสุด ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

515 515 011/2564

9-พ.ย.-63 13,725 _ เฉพาะเจาะจง ร้านราชตรี ร้านราชตรี ราคาต่่าสุด ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

13,725 13,725 012/2564

9-พ.ย.-63 1,000 _ เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ ราคาต่่าสุด ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

1,000 1,000 013/2564

11 11-พ.ย.-63 900 _ เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ ร้านสะบายดีอุบลรัตน์ ราคาต่่าสุด ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

900 900 014/2564

12 12-พ.ย.-63 2,290 _ เฉพาะเจาะจง บ. ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น บ. ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น ราคาต่่าสุด ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

2,290 2,290 015/2564

13 17-พ.ย.-63 3,000 _ เฉพาะเจาะจง ร้านแม่พลูทรัพย์ ร้านแม่พลูทรัพย์ ราคาต่่าสุด ตามใบส่ังซ้ือเลขท่ี

3,000 3,000 016/2564
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ค่าน่้ามันรถตัดหญ้า

ค่าป้ายโครงการลอยกระทง

ค่าวัสดุโครงการปฐมนิเทศ  

ค่าป้ายไวนิล - โครงการปฐมนิเทศ

ค่าวสัดุ สนง.  

ค่าวัสดุน่้าด่ืม เดือน พ.ย. 63


