
1 ซ้ือน้้ามันเชื้อเพลิง เดือน พย.61 58,548.60    58,548.60    เฉพาะเจาะจง บริษทั มิตรเกือ้กูลปิโตรเลียม จ้ากัด บริษทั มิตรเกือ้กูลปิโตรเลียม จ้ากัด

58,548.60 58,548.60 

2 ซ้ือหนังสือพมิพ ์เดือน พย.61 300.00        300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวัชระซุปเปอร์สโตร์ ร้านวัชระซุปเปอร์สโตร์

300.00                  300.00                  

3 จา้งถา่ยเอกสาร เดือน พย.61 4,290.00      4,290.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกงัวานกอ็ปปีป้ร้ิน ร้านกงัวานกอ็ปปีป้ร้ิน

4,290.00                4,290.00                

4 ซ้ือน้้าด่ืม เดือน พย.61 1,980.00      1,980.00     เฉพาะเจาะจง นายปฎิภาณ พงศ์ปิติไพบูลย์ นายปฎิภาณ พงศ์ปิติไพบูลย์

1,980.00                1,980.00                

5 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก นางจริยา  ยาวิชัย นางจริยา  ยาวิชัย 5/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61

6 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก นางสาวสมจติ  วิรัตน์ชวีิน นางสาวสมจติ  วิรัตน์ชวีิน 6/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61

7 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก นายพงศ์ศักด์ิ วรรณจกัร์ นายพงศ์ศักด์ิ วรรณจกัร์ 7/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61

8 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก นางสาวดาวสวรรค์  เทพาค้า นางสาวดาวสวรรค์  เทพาค้า 8/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

เป็นราคาที่เหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินงบประมาณที่ก้าหนด

เป็นราคาที่เหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินงบประมาณที่ก้าหนด

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

เป็นราคาที่เหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินงบประมาณที่ก้าหนด

เป็นราคาที่เหมาะสมและไม่เกิน
วงเงินงบประมาณที่ก้าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง
 รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง
 รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

9 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก นางจันทร์เพญ็  ทนันชัย นางจันทร์เพญ็  ทนันชัย 9/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61

10 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก นางอจัฉรา  วิรัศมี นางอจัฉรา  วิรัศมี 10/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61
11 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก นายไพฑูรย ์ ตาสา นายไพฑูรย ์ ตาสา 11/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61
12 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก นางสาวยพุา สิงห์น้อย นางสาวยพุา สิงห์น้อย 12/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61
13 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก  นายนิคม  ค้ารินทร์  นายนิคม  ค้ารินทร์ 13/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61

14 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก นายวิสูตร ไชยอมัพรจติร นายวิสูตร ไชยอมัพรจติร 14/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61

15 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก นางสาวศรีวรรณ รังสี นางสาวศรีวรรณ รังสี 15/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61

16 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก นางจริาวรรณ ไชยอมัพรจติร นางจริาวรรณ ไชยอมัพรจติร 16/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด



เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง
 รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

17 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก นายอทุัย เยาวนา นายอทุัย เยาวนา 17/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61

18 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก นางสาวปราณมพร วชัรีรังษี ณ อยุธยา นางสาวปราณมพร วชัรีรังษี ณ อยุธยา 18/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61

19 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก นายบุญลือ อยู่ศรี นายบุญลือ อยู่ศรี 19/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61

20 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก นายบุญลือ เหล่าวีระไชย นายบุญลือ เหล่าวีระไชย 20/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61

21 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 85,000.00    85,000.00    คัดเลือก นางพิชญ์ศุภางค์  ล้ิมอรุณ นางพิชญ์ศุภางค์  ล้ิมอรุณ 21/2562

85,000.00              85,000.00              1-พ.ย.-61

22 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 74,233.00    74,233.00    เฉพาะเจาะจง นางบุญศรี  อดุม นางบุญศรี  อดุม 23/2562

20-พ.ย.-61

23 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 74,233.00    74,233.00    เฉพาะเจาะจง นางจนัทะนา  จนิาวงค์ นางจนัทะนา  จนิาวงค์ 24/2562

20-พ.ย.-62

24 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 74,233.00    74,233.00    เฉพาะเจาะจง นายสว่าง  ค้าปิน นายสว่าง  ค้าปิน 25/2562

20-พ.ย.-62

25 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 74,233.00    74,233.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพมิล  พทุธกาล นางสาวพรพมิล  พทุธกาล 26/2562

20-พ.ย.-62

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด
เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด
เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด



เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจ้าง
 รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

26 จา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 68,000.00    68,000.00    เฉพาะเจาะจง นางพรรณระภา  ใจอา้ย นางพรรณระภา  ใจอา้ย 28/2562

30-พ.ย.-62

27 ซ้ือวัสดุกจิกรรมวันคล้ายวันชาติ- 11,200.00    11,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านไทยพฒัน์ศึกษา ร้านไทยพฒัน์ศึกษา 62/2562

วันพอ่แห่งชาติ 5 ธันวาคม 11,200.00              11,200.00              30-พ.ย.-61

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและ
ราคาเหมาะสมไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก้าหนด
เป็นราคาที่เหมาะสมและไม่เกิน

วงเงินงบประมาณที่ก้าหนด


