
1 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 500,000.00    วิธีเฉพาะ บริษัท มิตรเกื้อกูลปโตรเลียม บริษัท มิตรเกื้อกูลปโตรเลียม เปนผูจําหนาย 1/2561 ลว.11 พ.ย.61

เจาะจง                  34,671.40                    34,671.40 โดยตรง

2 ซื้อน้ําดื่ม 1,400.00       - วิธีเฉพาะ นายปนคํา พงศปติไพบูลย นายปนคํา พงศปติไพบูลย เปนผูจําหนาย -/2561  ลว.1 ธ.ค.60

เจาะจง                    1,400.00                      1,400.00 โดยตรง

3 จางถายเอสการ 2,037.00       วิธีเฉพาะ รานกังวานกอปปปริ้น รานกังวานกอปปปริ้น เปนผูใหบริการ -/2561 ลว.1 ธ.ค.60

เจาะจง                    2,037.00                      2,037.00 โดยตรง

4 จางติดตั้งกระจกประตูบาน

่

23,000.00      - วิธีเฉพาะ  รานสัมฤทธิ์การกระจก  รานสัมฤทธิ์การกระจก เปนผูใหบริการ 5/2561   ลว.1 ธ.ค.60

เจาะจง                  23,000.00                    23,000.00 โดยตรง

5 จางปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟา 81,500.00      - วิธีเฉพาะ  นายศรียุทธ ทาหนัก  นายศรียุทธ  ทาหนัก เปนผูใหบริการ 6/2561  ลว. 1 ธ.ค.60

เจาะจง                  81,500.00                    81,500.00 โดยตรง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อ

หรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

 ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อ

หรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

 ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

6 จางทาสีภายนอกอาคาร 8,000.00       - วิธีเฉพาะ  นายสาคร อุนใจละ  นายสาคร อุนใจละ เปนผูใหบริการ 7/2561   ลว. 1 ธ.ค. 60

เจาะจง                    8,000.00                      8,000.00 โดยตรง

7 ซื้อวัสดุปรับปรุงงานอาคาร

่

7,520.00       - วิธีเฉพาะ  รานขุนแผน  รานขุนแผน เปนผูจําหนาย -/2561  ลว.4 ธ.ค.60

เจาะจง                    7,520.00                      7,520.00 โดยตรง

8 ซื้อวัสดุปรับปรุงซอมแซมงาน

่

17,871.50      - วิธีเฉพาะ  หจก.ภูพิสิฐพาณิชย  หจก.ภูพิสิฐพาณิชย เปนผูจําหนาย 9/2561   ลว. 6 ธ.ค.60

เจาะจง                  17,871.50                    17,871.50 โดยตรง

9 ซื้อเครื่องถายเอกสารระบบ 50,000.00      - วิธีเฉพาะ  รานไทยพัฒนศึกษา  รานไทยพัฒนศึกษา เปนผูจําหนาย 5/2561   ลว. 6 ธ.ค.60

ดิจิตอล (ขาว-ดํา) เจาะจง                  50,000.00                    50,000.00 โดยตรง

10 ซื้อคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับ 192,000.00    - วิธีเฉพาะ  บ.เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร

 

 บ.เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร เปนผูจําหนาย 5/2561  ลว. 6 ธ.ค.60

เจาะจง                192,000.00                   192,000.00 โดยตรง

11 จางซอมไดโว 200.00          - วิธีเฉพาะ  รานฮอดไดนาโม  รานฮอดไดนาโม เปนผูใหบริการ -/2561  ลว. 6 ธ.ค.60

เจาะจง                      200.00                         200.00 โดยตรง



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อ

หรือจาง

 รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

 ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

12 ซื้อวัสดุงานสถานที่           230.00 - วิธีเฉพาะ  รานฮอดปศุสัตว  รานฮอดปศุสัตว เปนผูจําหนาย -/2561   ลว. 8 ธ.ค.60

เจาะจง                      230.00                         230.00 โดยตรง

13 จางเหมาบริการพนักงานทํา       32,516.00 - วิธีเฉพาะ  นางปทุมทิพย  ไชยทิพย  นางปทุมทิพย  ไชยทิพย คุณสมบัติถูกตอง 8/2561  ลว. 12 ธ.ค.60

เจาะจง                  32,516.00                    32,516.00

14 ซื้อระบบปฏิบัติการใหกับ 

  

147,660.00    147,660.00     วิธีเฉพาะ  บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด  บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด เปนผูจําหนาย 11/2561  ลว. 27 ธ.ค.60

เจาะจง                147,660.00                   147,660.00 โดยตรง    

15 ซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา 5,213.00       - วิธีเฉพาะ  รานสลาไฟฟา  รานสลาไฟฟา เปนผูจําหนาย 12/2561  ลว. 26 ธ.ค.60

เจาะจง                    5,213.00                      5,213.00 โดยตรง

16 ซื้อวัสดุสํานักงานคุรุสภา 6,300.00       - วิธีเฉพาะ  รานธนพูลบริการ  รานธนพูลบริการ เปนผูจําหนาย 13/2561   ลว. 26 ธ.ค.60

เจาะจง                    6,300.00                      6,300.00 โดยตรง

17 ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1,288,000.00 1,288,000.00   e-  บริษัท โตโยตาเชียงใหม

 

 บริษัท โตโยตาเชียงใหม คุณสมบัติถูกตอง 10/2561   ลว. 28 ธ.ค.60

bidding 1,219,500.00             1,219,500.00               ชนะการเสนอราคา


	ธ.ค.60

