
1 จา้งท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์โครงการ 10,400.00     10,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน 47/2561

โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 10,400.00            10,400.00             ลว. 3 ก.ย. 2561

2 จา้งท าสารคดี ชุด "ครูดี ศรี สพฐ." 7,000.00       7,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโค้งงามคอมพิวเตอร์ ร้านโค้งงามคอมพิวเตอร์ 48/2561

7,000.00             7,000.00               ลว 3 ก.ย. 2561

3 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพนัธ์ 8,400.00       8,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮอดโฆษณา ร้านฮอดโฆษณา 49/2561

New DLTV 8,400.00             8,400.00               ลว. 4 ก.ย.2561

4 ซ้ือวัสดุโครงการแขง่ขนังานศิลป 11,242.00     11,242.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไทยพฒัน์ศึกษา ร้านไทยพฒัน์ศึกษา 42/2561

หัตถกรรมนร.ระดับเขตพืน้ที ่ปี 2561 11,242.00            11,242.00             ลว. 6 ก.ย.2561

5 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ไฟฟา้ 3,668.00       3,668.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสล่าไฟฟา้ ร้านสล่าไฟฟา้

3,668.00             3,668.00               

6 จา้งถา่ยเอกสารโครงการแขง่ขนั 1,758.00       1,758.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกงัวานกอ็ปปีป้ร้ิน ร้านกงัวานกอ็ปปีป้ร้ิน

งานศิลปหัตถกรรมนร.ระดับเขต 1,758.00             1,758.00               

7 จา้งถา่ยเอกสารโครงการฝึกอบรม 1,940.00       1,940.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮอดเซ็นเตอร์ ร้านฮอดเซ็นเตอร์

ค่ายทักษะชีวิตนักเรียน

8 จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ 42,000.00     42,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีระ ณ ล าพนู นายธีระ ณ ล าพนู

ศึกษาดูงานจ.พะเยา 42,000.00            42,000.00             

9 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มสรุป 3,200.00       3,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกงัวานกอ็ปปีป้ร้ิน ร้านกงัวานกอ็ปปีป้ร้ิน

รายงานโครงการวัดและประเมินผล 3,200.00             3,200.00               

10 จา้งถา่ยเอกสารโครงการพฒันา 2,440.00       2,440.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮอดเซ็นเตอร์ ร้านฮอดเซ็นเตอร์

ศักยภาพผู้บริหาร 2,440.00             2,440.00               

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและราคา
เหมาะสมไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่ก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
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11 จา้งปรับปรุงโต๊ะห้องประชุมและ 44,900.00     44,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์  ใจวัง นายนพรัตน์  ใจวัง 52/2561

ปูหญ้าสนาม 44,900.00            44,900.00             ลว. 18 ก.ย. 2561

12 จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 14,600.00     14,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ป.เฮงสวัสด์ิ หจก.ป.เฮงสวัสด์ิ 53/2561

14,600.00            14,600.00             ลว.19 ก.ย.2561

13 จา้งเหมาจดัเตรียมงานโครงการ 55,000.00     55,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายวสุพล  มะลิวัลย์ นายวสุพล  มะลิวัลย์ 51/2561

ประกาศเกยีรติคุณยกยอ่งครูดี 55,000.00            55,000.00             ลว. 19 ก.ย.2561

14 ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุท าความ 109,859.00    109,859.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไทยพฒัน์ศึกษา ร้านไทยพฒัน์ศึกษา 44/2561

สะอาด 109,859.00          109,859.00           ลว. 20 ก.ย.2561

15 ของทีร่ะลึกโครการประกาศเกยีรติคุณ 18,000.00     18,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรีดาฟลาวเวอร์ ร้านพรีดาฟลาวเวอร์ 45/2561

ยกยอ่งครูดี 18,000.00            18,000.00             ลว. 21 ก.ย. 2561

16 จา้งจดัท าแบบทดสอบO-net และ NT 100,000.00    100,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน 56/2561

100,000.00          100,000.00           ลว. 25 ก.ย.2561

17 ซ้ือแผ่นไม้ซ่อมแซมโต๊ะห้องประชุม 102,000.00    102,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไมล้้านนา(ไมท้องค า) ร้านไมล้้านนา(ไมท้องค า) 46/2561

102,000.00          102,000.00           ลว. 25 ก.ย. 2561

18 ซ้ือดรัมเคร่ืองถา่ยเอกสาร 6,500.00       6,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากดั 47/2561

6,500.00             6,500.00               ลว. 25 ก.ย. 2561

19 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศภายใน 45,320.00     45,320.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮอดเซอร์วิสแอร์ ร้านฮอดเซอร์วิสแอร์ 55/2561

ส านักงาน 45,320.00            45,320.00             ลว 25 ก.ย. 2561

20 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 24,800.00     24,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ป.เฮงสวัสด์ิ หจก.ป.เฮงสวัสด์ิ 57/2561

ผบ 3175 24,800.00            24,800.00             ลว. 25 ก.ย. 2561
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เหมาะสมไม่เกินวงเงิน
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21 จา้งเหมารถรับ-ส่งคณะศึกษาดูงาน 169,000.00    169,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจริยา  วิริชัย นางสาวจริยา  วิริชัย 58/2561

โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร 169,000.00          169,000.00           ลว. 28 ก.ย. 2561

22 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1,262,500.00 1,455,900.00   วิธีคัดเลือก หจก.วัชรสุภา หจก.วัชรสุภา 001/2561

อาคารประกอบ รร.บ้านบงตัน 1,100,000.00        1,100,000.00         ลว. 28 ก.ย. 2561
เป็นผู้ทีเ่สนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและราคา
เหมาะสมไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่ก าหนด


