บนทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดเลย ฝายบริหารทั่วไป โทร.๐ ๔๒๘๑-๑๖๖!อ โทรสาร.๐-๔๒๘๑-๒๖๖๙
ที่
ลย 0 0 0 ๓7' . ......
............ ^
วันที่ ๑ กันยายน ๒๔๖๔
เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๔๖๔
เรียน คลังจังหวัดเลย
ด้วย กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลังได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
ในรอบเดือนสิงหาคม ๒๔๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
นำข้อมูลแบบ สฃร.๑ ขึ้นเว็ป'ไซด์ สำนักงานคลังจังหวัดเลย/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๒. นำเข้าแฟ้มศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๑.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาพร ทองเทพ)
นักวิชาการคลัง

เรียน คลังจังหวัดเลย
- เพื่อโปรดทรา
(นางทัศนีย์ ทาโบราณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง
- ทราบ
- ส่งให้ผ้เู กี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางวรจิตร์ นิญญาดี)
■ คลังจังหวัดเลย

แบบ สฃร.๑

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
สำนักงานคลังจังหวัดเลย
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หจก.รํ่ารวยโอ.เอ. เซอร์วิส
๓,๐๐๐.๐๐
นายจักรพงษ์ ศรืจันทรา
๙,๐๐๐.๐๐
นางทองอยู่ โสธรรมมงคล
๗,๐๐๐.๐๐
นางสาวปีญฐิตา สุภามงคล
๑๔,๐๐๐.๐๐

หจก.รํ่ารวยโอ.เอ. เซอร์วิส
ราคาเหมาะสม
๓,๐๐๐.๐๐
นายจักรพงษั ศรืจันทรา
มีความสามารถและ
๙,๐๐๐.๐๐ ความรับผิดขอบ
นางทองอยู่ โสธรรมมงคล
มีความสามารถและ
๗,๐๐๐.๐๐ ความรับผิดซอบ
นางสาวปีญฐิตา สุภามงคล
ราคาเหมาะสม
๑๕,๐๐๐.๐๐

๑/ ๒๔๖๔
ลว. ๒๖ ต.ค. ๖๓
๒/ ๒๔๖๔
ลว. ๑๒ ต.ค. ๖๓
๓/ ๒๕๖๔
ลว. ๑๒ ต.ค. ๖๓
๐๑๔/ ๒๔๖๔
ลว. ๒๑ ธ.ค. ๖๓

บริษัทพัฒนขัยยนต์ จำกัด
๓,๓๔๐.๐๐
รัานน่าดื่มบุญทิพย์
๒๔๐.๐๐
ร้านก้าวหน้าแอร์
69,(งึ่0 0.๐๐
ร้านเจ้เกียงดอกไม้สด
๑,๐๐๐.๐๐
ร้าน เอ ที อิงค์เจ็ท
๔๐๐.๐๐

บริษัทพัฒนขัยยนต์ จำกัด

๐๐๔/ ๒๔๖๔
ลว. ๑๒ ต.ค. ๖๓
๐๐๔/ ๒๔๖๔
ลว. ๑๒ ต.ค. ๖๓
๐๔๒/ ๒๕๖๔
ลว. ๒ ก.ค. ๖๔
๐๔๓/ ๒๔๖๔
ลว. ๑๒ ก.ค. ๖๔
๐๔๔/ ๒๔๖๔
ลว. ๒๓ ก.ค. ๖๔

ร้านน่าดื่มบุญทิพย์

๓,๓๔๐.๐๐
๒๔๐.๐๐

ร้านก้าวหน้าแอร์

(ฬี่,^0 0 .0 0

ร้านเจ้เกียงดอกไม้สด
ร้าน เอ ที อิงค์เจ็ท

๑,๐๐๐.๐๐
๔๐๐.๐๐

ราคาเหมาะสม
1,
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม

ลงซื่อ.................. น่น ่...............ผู้รายงาน
(นางสาวสุภาพร ทองเทพ)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง
^

๓

๓,๐๐๐.๐๐

.

๒

จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เดือน ก.ค. ๖๔
จ้างเหมาบริการพนักงาบ่ฃับรถยนต์
เดือน ก.ค. ๖๔
จ้างเหมาบริการพนักงานทำความ
สะอาด เดือน ก.ค. ๖๔
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
ปฏิบตงานที่สำนักงานคลังจังหวัดเลย
เดือน ก.ค. ๖๔
จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงสำนักงาน เดือน
ก.ค. ๖๔
ซื้อวัสดุสำนักงาน (บาดื่ม)
เดือน ก.ค. ๖๔
จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดตู้
เติมนํ้ายาเครื่องปรับอากาศ

.

๑

ท

ญ

