
วงเงินท่ีจะ เหตุผลท่ี เลขท่ีและวันท่ีของ
ซ้ือหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างเหมาบริการพนักงาน 9,000         เฉพาะเจาะจง นางสาวเศรณี ยานา 9,000            นางสาวเศรณี ยานา 9,000         อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1-ก.ค.-65

ท าความสะอาด (พ.ค.๖5)
2 จ้างเหมาบริการพนักงาน 11,400       เฉพาะเจาะจง นายวิชัย เล่ียมสมัย 11,400          นายวิชัย เล่ียมสมัย 11,400       อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1-ก.ค.-65

รักษาความปลอดภัย (พ.ค.65)
๓ จ้างเหมาบริการพนักงาน 11,400       เฉพาะเจาะจง นายแดเกรีย สามารถ 11,400 นายแดเกรีย สามารถ 11,400       อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1-ก.ค.-65

รักษาความปลอดภัย (พ.ค.65)
๔ จ้างเหมาบริการพนักงาน 11,000 เฉพาะเจาะจง นายนเรศ หมีนหวัง 11,000 นายนเรศ หมีนหวัง 11,000 อยู่ในวงเงินงบประมาณ  1 ก.ค.65

ขับรถยนต์ (พ.ค.65)
5 จ้างเหมาบริการพนักงาน 11,000 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ บิลสะอีด 11,000 นายอดิศักด์ิ บิลสะอีด 11,000 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1-ก.ค.-65

ขับรถยนต์ (พ.ค.65)
๖ จ้างเหมาบริการพนักงาน 11,000 เฉพาะเจาะจง นายวาทิต  จินดา 11,000 นายวาทิต  จินดา 11,000 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1-ก.ค.-65

ขับรถยนต์ (พ.ค.65)
๗ จ้างเหมาบริการพนักงาน 11,000 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงศ์ โชคอ านวยสิทธ์ิ 11,000 นายภานุพงศ์ โชคอ านวยสิทธ์ิ 11,000 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 1-ก.ค.-65

ขับรถยนต์ (พ.ค.65)
8 จ้างเหมาบริการเผยแพร่ 1,000         เฉพาะเจาะจง สถานีวิทยุกระจายเสียง 1,000            สถานีวิทยุกระจายเสียง 1,000 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 87/2565

ข่าวสารสหกรณ์ (ก.ค.65) ลว 1 ก.ค.65
9 จ้างเหมาบริการเผยแพร่ 2,640         เฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท จ ากัด 2,640            บริษัท อสมท จ ากัด 2,640 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 88/2565

ข่าวสารสหกรณ์ (ก.ค.65)  (มหาชน)  (มหาชน) ลว 1 ก.ค.65
10 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,275         เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ 2,275            บริษัท ริโก้ 2,275         อยู่ในวงเงินงบประมาณ 89/2565

(ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด ลว. 1 ก.ค.65
11 จ้างเหมาบริการ (ก.ค.65) 4,000         เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ส่องใต้ 4,000            หนังสือพิมพ์ส่องใต้ 4,000         อยู่ในวงเงินงบประมาณ 90/2565

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาท่ีตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
วันท่ี  31 กรกฎาคม  2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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ลงข่าวประชาสัมพันธ์ ลว 1 ก.ค.65
12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,490         เฉพาะเจาะจง หจก.สตูล เดอะเบส 2,490            หจก.สตูล เดอะเบส 2,490         อยู่ในวงเงินงบประมาณ 91/2565

เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ลว 5 ก.ค.๖5
13 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 22,422.39  เฉพาะเจาะจง บริษัทสมบูรณ์ 22,422.39     บริษัทสมบูรณ์ 22,422.39  อยู่ในวงเงินงบประมาณ 6/2565

 (เดือนมิ.ย.65) เอ็นเนอร์จี จ ากัด เอ็นเนอร์จี จ ากัด ลว 1 ต.ค.64
14 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 540 เฉพาะเจาะจง ร้านโปรกราฟฟิก 540 ร้านโปรกราฟฟิก 540            อยู่ในวงเงินงบประมาณ 92/2565

แอนปร้ินต้ิง แอนปร้ินต้ิง ลว.5 ก.ค.65
15 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,820         เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัย โอเอ 4,820            หจก.เลิศชัย โอเอ 4,820         อยู่ในวงเงินงบประมาณ 93/2565

ลว 5 ก.ค.65
16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กพส) 3,840         เฉพาะเจาะจง หจก.เลิศชัย โอเอ 3,840            หจก.เลิศชัย โอเอ 3,840         อยู่ในวงเงินงบประมาณ 94/2565

ลว 12 ก.ค.65
17 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม 2,983.16    เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า จก. 2,983.16       บริษัทโตโยต้า จก. 2,983.16    อยู่ในวงเงินงบประมาณ 95/2565

ยานพาหนะ (กง 3155 สต) ลว 18 ก.ค.65
18 จ้างเหมาบริการท าป้ายไวนิล 360 เฉพาะเจาะจง ร้านโปรกราฟฟิก 360 ร้านโปรกราฟฟิก 360            อยู่ในวงเงินงบประมาณ 96/2565

(กพส.) แอนปร้ินต้ิง แอนปร้ินต้ิง ลว.12 ก.ค.65

19 จ้างเหมาบริการท าตรายาง 700 เฉพาะเจาะจง ร้านรับท าตรายาง 700 ร้านรับท าตรายาง 700 อยู่ในวงเงินงบประมาณ 97/2565
ลว 22 ก.ค.65

20 ค่าจ้างซ่อมแซมหลังคา สนง. 2,000         เฉพาะเจาะจง ร้านสองพ่ีน้องอลูมิเนียม 2,000            ร้านสองพ่ีน้องอลูมิเนียม 2,000         อยู่ในวงเงินงบประมาณ 98/2565

ลว. 22 ก.ค.65
21 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3,200         เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 3,200            ร้านถ่ายเอกสาร 3,200         อยู่ในวงเงินงบประมาณ 99/2565

พร้อมเข้าเล่ม ปริยกร ปริยกร ลว.22 ก.ค.65
22 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษ) 4,995         เฉพาะเจาะจง หจก.สตูล เดอะเบส 4,995            หจก.สตูล เดอะเบส 4,995         อยู่ในวงเงินงบประมาณ 100/2565

เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ลว 26 ก.ค.65


