
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ หมายเหตุ
(วงเงินงบประมาณ) และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก่งนาง เดือน มี.ค. 2564 25,760.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางพิมพิศา  สายสุนทร ราคาต ่า ใบสั งจ้างที  26-03-64

วงเงิน 25,760 บาท ลว. 1 มีนาคม 2564
จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาหินกอง เดือนมี.ค. 2564 6,900.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นางกรรณา กุลบุญมา ราคาต ่า ใบสั งจ้างที  27-03-64

วงเงิน 6,900 บาท ลว. 1 มีนาคม 2564
จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากช่อง เดือน มี.ค. 2564 10,120.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์ ข่าตะโปน ราคาต ่า ใบสั งจ้างที  28-03-64

วงเงิน 10,120 บาท ลว. 1 มีนาคม 2564
จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าผักกูด เดือน มี.ค. 2564 16,100.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิยดา ปัทวงค์ ราคาต ่า ใบสั งจ้างที  29-03-64

วงเงิน 16,100 บาท ลว. 1 มีนาคม 2564
จัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกตูม เดือน มี.ค. 2564 13,340.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางจรรยารักษ์  จันโทวาท ราคาต ่า ใบสั งจ้างที  30-03-64

วงเงิน 13,340 บาท ลว. 1 มีนาคม 2564
ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 6,139.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศรีสมพงษ์ก่อสร้าง ราคาต ่า ใบสั งจ้างที  11/2564

วงเงิน 6,139 บาท ลว. 3 มีนาคม 2564
ซ่อมบ่ารุงรถยนต์ 002/2562/006  ทะเบียน กจ-5356 3,987.08              - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้ามุกดาหาร(1993) ราคาต ่า ใบสั งจ้างที  12/2564

วงเงิน 3,987.08 บาท ลว. 3 มีนาคม 2564
ซ่อมบ่ารุงรถยนต์ 002/2562/004  ทะเบียน กค-4316 16,230.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พีซี อะไหล่ ราคาต ่า ใบสั งจ้างที  13/2564

ลว. 8 มีนาคม 2564
ซ่อมรถจักรยานยนต์ 48 3,090.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระ ศรีเวียง ราคาต ่า ใบสั งจ้างที  14/2564

วงเงิน 3,090 บาท ลว. 3 มีนาคม 2564
ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื องดื มโครงการอบรมฯ 21,700.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางค่ายัน  แสงชื อ ราคาต ่า ใบสั งจ้างที  15/2564

ลว. 16 มีนาคม 2564
ค่าเช่าพ้ืนที เว็บไซค์ 6,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ทีเอส คอมพิวเตอร์ ราคาต ่า ใบสั งจ้างที  16/2564

วงเงิน 6,000 บาท ลว. 24 มีนาคม 2564
จ้างเหมาป้ายประกาศผลนับคะแนน 6,000.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศรีสมพงษ์ก่อสร้าง ราคาต ่า ใบสั งจ้างที  17/2564

วงเงิน 6,000 บาท ลว. 31 มีนาคม 2564
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2564
เทศบาลต าบลกกตูม 

วันท่ี  31 มีนาคม 2564

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ หมายเหตุ
(วงเงินงบประมาณ) และราคาท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
ท่าป้ายโครงการต้ังจุดบริการประชาชนเพื อลดอุบัติเหตุทางถนน 2,400.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนานาเขาวงการป้าย ราคาต ่า ใบสั งซ้ือที  18/2564
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 วงเงิน 2,400 บาท ลว. 18 มีนาคม 2564
คู่มือเลือกต้ัง 48,400.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้ามุกดาหาร(1993) ราคาต ่า ใบสั งจ้างที  34/2564

วงเงิน 48,400 บาท ลว. 3 มีนาคม 2564
วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม 4,400.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทองบวกนานาภัณฑ์ ราคาต ่า ใบสั งซ้ือที  35/2564

วงเงิน 4,400 บาท ลว. 16 มีนาคม 2564
ช้ือตราประทับเลือกต้ัง 1,200.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทองบวกนานาภัณฑ์ ราคาต ่า ใบสั งซ้ือที  36/2564

วงเงิน 1,200 บาท ลว. 16 มีนาคม 2564
จัดซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงประจ่าเดือนเมษายน 2564 28,000.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางค่าปง  โพนตุแสง ราคาต ่า ใบสั งซ้ือที  37/2564

วงเงิน 28,000 บาท ลว. 31 มีนาคม 2564
ซ้ืออุปกรณ์เลือกต้ังเพิ มเติม 28,804.00            - วิธีเฉพาะเจาะจง นางค่าปง  โพนตุแสง ราคาต ่า ใบสั งซ้ือที  38/2564

วงเงิน 28,804 บาท ลว. 31 มีนาคม 2564
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2564
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วันท่ี  31 มีนาคม 2564
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