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1 วสัดงุำนบ้ำนงำนครัว 1,100 เฉพำะเจำะจง ช.วิศวกรรม  1,100 บำท ช.วิศวกรรม 1,100 เกณฑ์รำคำ 291/2561

2 วสัดกุ่อสร้ำง 8,630 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์  8,630 บำท หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 8,630 เกณฑ์รำคำ 380/2561

3 วสัดกุ่อสร้ำง 36,990 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์  36,990 บำท หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 36,990 เกณฑ์รำคำ 292/2561

4 ครุภณัฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 4,800 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์  4,800 บำท หจก.ศิริมงคลโฮมเซ็นเตอร์ 4,800 เกณฑ์รำคำ 481/2561

5 จ้ำงซอ่มครุภณัฑ์ 20,490 เฉพำะเจำะจง บ.ดอกเตอร์ คำลิเบชัน่  20,490 บำท บ.ดอกเตอร์ คำลิเบชัน่ 20,490 เกณฑ์รำคำ 295/2561

6 จ้ำงก ำจดัขยะติดเชือ้ 1,248 เฉพำะเจำะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ 1,248 บำท หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ 1,248 เกณฑ์รำคำ 290/2561

7 วสัดโุฆษณำฯ 1,000 เฉพำะเจำะจง ไทยวิทยสุวำ่ง 1,000 บำท ไทยวิทยสุวำ่ง 1,000 เกณฑ์รำคำ 419/2561

8 วสัดผุ้ำและเคร่ืองแตง่กำย 54,600 เฉพำะเจำะจง ร้ำน วี พี.เอส อินเตอร์  54,600 บำท ร้ำน วี พี.เอส อินเตอร์ 54,600 เกณฑ์รำคำ 299/2561

9 วสัดไุฟฟำ้และวิทยุ 4,180 เฉพำะเจำะจง หจก.เฒำ่กำรไฟฟำ้  4,180 บำท หจก.เฒำ่กำรไฟฟำ้ 4,180 เกณฑ์รำคำ 424/2561

10 วสัดกุ่อสร้ำง 4,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญวฒันำ  4,500 บำท ร้ำนเจริญวฒันำ 4,500 เกณฑ์รำคำ 294/2561

11 จ้ำงเหมำบริกำร 1,000 เฉพำะเจำะจง สวุิทย์ หนัจำงสิทธ์  1,000 บำท สวุิทย์ หนัจำงสิทธ์ 1,000 เกณฑ์รำคำ 363/2561

12 จ้ำงเหมำซอ่มแซม 10,694 เฉพำะเจำะจง นำง โฉมเฉลำ  10,694 บำท นำง โฉมเฉลำ 10,694 เกณฑ์รำคำ 300/2561

13 วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,960 เฉพำะเจำะจง อดุร ไอที  3,960 บำท อดุร ไอที 3,960 เกณฑ์รำคำ 389/2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืน  มิถุนายน  2561
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14 วสัดคุอมพิวเตอร์ 28,980 เฉพำะเจำะจง อดุร ไอที  28,980 บำท อดุร ไอที 28,980 เกณฑ์รำคำ 392/2561

15 วสัดกุ่อสร้ำง 36,008 เฉพำะเจำะจง 339 แชมป์กำรเกษตร  36,008 บำท 339 แชมป์กำรเกษตร 36,008 เกณฑ์รำคำ 284/2561

16 จ้ำงก ำจดัขยะ 1,224 เฉพำะเจำะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ  1,224 บำท หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ 1,224 เกณฑ์รำคำ 303/2561

17 วสัดเุชือ้เพลิง 1,261 เฉพำะเจำะจง สหภณัฑ์แก๊ส  1,261 บำท สหภณัฑ์แก๊ส 1,261 เกณฑ์รำคำ 377/2561

18 วสัดโุฆษณำฯ 1,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกต อิงเจ็ท  1,000 บำท ร้ำนเกต อิงเจ็ท 1,000 เกณฑ์รำคำ 414/2561

19 วสัดโุฆษณำฯ 2,950 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกต อิงเจ็ท  2,950 บำท ร้ำนเกต อิงเจ็ท 2,950 เกณฑ์รำคำ 366/2561

20 วสัดโุฆษณำฯ 560 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกต อิงเจ็ท  560 บำท ร้ำนเกต อิงเจ็ท 560 เกณฑ์รำคำ 365/2561

21 จ้ำงก ำจดัขยะ 1,320 เฉพำะเจำะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ  1,320 บำท หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ 1,320 เกณฑ์รำคำ 302/2561

22 จ้ำงซอ่มระบบไฟฟำ้ 28,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน บำงกอก เทรดดิง้  28,500 บำท ร้ำน บำงกอก เทรดดิง้ 28,500.00 เกณฑ์รำคำ 396/2561

23 วสัดผุ้ำ 33,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวี.พี.เอส.อินเตอร์  33,600 บำท ร้ำนวี.พี.เอส.อินเตอร์ 33,600.00 เกณฑ์รำคำ 298/2561

24 ครุภณัฑ์กำรเกษตร 26,500.00 เฉพำะเจำะจง ถำวรประปำอดุร  26,500 บำท ถำวรประปำอดุร 26,500.00 เกณฑ์รำคำ 369/2561

25 วสัดกุำรเกษตร 6,400 เฉพำะเจำะจง ถำวรประปำอดุร  6,400 บำท ถำวรประปำอดุร 6,400 เกณฑ์รำคำ 293/2561
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