
1 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 500,000.00     วิธีเฉพาะ บริษัท มิตรเกื้อกูลปโตรเลียม จํากัด บริษัท มิตรเกื้อกูลปโตรเลียม จํากัด เปนผูจําหนาย 1/2561

เจาะจง 37,393.10                 37,393.10                 โดยตรง

2 ซื้อน้ําดื่ม 1,430.00         - วิธีเฉพาะ นายปนคํา  พงศปติไพบูลย นายปนคํา  พงศปติไพบูลย เปนผูจําหนาย -/2561  ลว.1 ก.พ.61

เจาะจง 1,430.00                   1,430.00                   โดยตรง

3 จางถายเอกสาร          3,909.00 - วิธีเฉพาะ  รานกังวานกอปปปริ้น  รานกังวานกอปปปริ้น เปนผูใหบริการ -/2561  ลว.1 ก.พ.61

เจาะจง                    3,909.00  3,909.00 โดยตรง

4 จางซอมแซมเกาอี้สํานักงาน 700.00           - วิธีเฉพาะ  รานวิราชศิลปทําเบาะ  รานวิราชศิลปทําเบาะ เปนผูใหบริการ -/2561   ลว.6 มี.ค.61

หนวยตรวจสอบภายใน เจาะจง                      700.00                      700.00 โดยตรง

5 จางซอมและยายเครื่อง 23,470.00       - วิธีเฉพาะ  รานHot เซอรวิสแอร  ราน Hot เซอรวิสแอร เปนผูใหบริการ 15/2561 ลว. 2 มี.ค.61

ปรับอากาศ เจาะจง                  23,470.00                  23,470.00 โดยตรง

6 จางกั้นหองกระจกประตู 97,407.00       - วิธีเฉพาะ  รานสัมฤทธิ์การกระจก  รานสัมฤทธิ์การกระจก เปนผูใหบริการ 12/2561  ลว.2 มี.ค.61

บานเลื่อน 2 หอง เจาะจง                  97,407.00                  97,407.00 โดยตรง

7 จางลูกจางฏิบัติงานดาน 105,000.00     105,000.00     วิธีเฉพาะ  นางอรทัย  สมัยกุล  นางอรทัย  สมัยกุล มีคุณสมบัติ 13/2561  ลว.2 มี.ค.61

การเงินและบัญชี เจาะจง                 105,000.00                 105,000.00 ถูกตอง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
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8 จางลูกจางผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 105,000.00     105,000.00     วิธีเฉพาะ  นายสิริราช  ชาวอินเอก  นายสิริราช  ชาวอินเอก มีคุณสมบัติ 14/2561   ลว.2 มี.ค.61

เจาะจง                 105,000.00                 105,000.00 ถูกตอง

9 จางซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง 11,687.00       - วิธีเฉพาะ  บริษัท ธารา จํากัด  บริษัท ธารา จํากัด เปนผูใหบริการ 17/2561 ลว. 9 มี.ค.61

ทะเบียน 40-0488 เจาะจง                  11,687.00                  11,687.00 โดยตรง       

10 จางซอมทอระบายน้ําฝน 2,000.00         - วิธีเฉพาะ  นายเอกชัย  ศรีอินทรีย  นายเอกชัย  ศรีอินทรีย เปนผูใหบริการ -/2561   ลว.9 มี.ค.61

เจาะจง                    2,000.00                    2,000.00 โดยตรง

11 ประกวดราคาซื้อครุภัณคอม 2,310,720.00   2,310,720.00  e-  บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด  บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด คุณสมบัติถูกตอง 14/2561 ลว.9 มี.ค.61

และอุปกรณตอพวง DLIT  48 โรง bidding              2,310,240.00              2,310,240.00 ชนะการเสนอราคา

 หสม.ปาณิสรา โฮม 

             2,310,720.00

12 จางเปลี่ยนยางรถยนตสวน 38,400.00       - วิธีเฉพาะ  หจก.ป.เฮงสวัสดิ์  หจก.ป.เฮงสวัสดิ์ เปนผูใหบริการ 18/2561  ลว.12 มี.ค. 61

กลางทะเบียน 40-0488 เจาะจง                  38,400.00                  38,400.00 โดยตรง

13 จางซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง 16,029.67       - วิธีเฉพาะ  บริษัท สยามนิสัน

 

 บริษัท สยามนิสสัน

 

เปนผูใหบริการ 19/2561 ลว.13 มี.ค. 61

ทะเบียน ขล-3793 เจาะจง                  16,029.67                  16,029.67 โดยตรง
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14 จางถายเอกสารประเมินวิทยฐานะ 19,500.00       - วิธีเฉพาะ  รานกังวานกอปปปริ้น  รานกังวานกอปปปริ้น เปนผูใหบริการ 16/2561  ลว.27 มี.ค. 61

พรอมเขาเลม เจาะจง                  19,500.00                  19,500.00 โดยตรง

15 จางกั้นหองกระจกตึกอํานวยการ 187,090.00     187,090.00     วิธีเฉพาะ  รานสัมฤทธิ์การกระจก  รานสัมฤทธิ์การกระจก เปนผูใหบริการ 20/2561  ลว.13 มี.ค.61

จํานวน 3 หอง เจาะจง                 187,090.00                 187,090.00 โดยตรง

16 ประกวดราคาซื้อคอมฯเพื่อการเรียน 1,916,200.00   1,916,200.00  e - บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกตอง 16/2561  ลว.30 มี.ค.61

การสอน  จํานวน 11 โรง bidding              1,907,741.00              1,907,741.00 ชนะการเสนอราคา
หางหุนสวนจํากัด มิวนิค ซัพพลาย

             1,908,500.00
หางหุนสวนสามัญ ปาณิสรา โฮม เทคโนโลยี

1,916,200.00             


	มึ.ค.61

