
1 ซ้ือวัสดุจดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ 3,190.00      3,190.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไทยพฒัน์ศึกษา ร้านไทยพฒัน์ศึกษา 31/2561

สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ 3,190.00 3,190.00 ลว.9 ส.ค.2561

2 จา้งจดัเกบ็ขยะ ต.ค.60-ก.ค.61 1,200.00      1,200.00     วิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลต าบลท่าขา้ม เทศบาลต าบลท่าขา้ม

1,200.00                1,200.00                

3 ซ้ือวัสดุโครงการคุณธรรมสพฐ. 2,655.00      2,655.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไทยพฒัน์ศึกษา ร้านไทยพฒัน์ศึกษา 33/2561

2,655.00                2,655.00                ลว.10 ส.ค.2561

4 ซ้ือวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1,433.00      1,433.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไทยพฒัน์ศึกษา ร้านไทยพฒัน์ศึกษา 34/2561

PLC ภายในสนง. 1,433.00                1,433.00                ลว. 11 ส.ค.2561
5 จา้งเหมาบริการศึกษาดูงาน 200,000.00  200,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ชุมพนูุช  ใจค าปัน ชุมพนูุช  ใจค าปัน 42/2561

โครงการเขตสุจริต 200,000.00             200,000.00             ลว.14 ส.ค.2561

6 จา้งท าพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจา้ 300.00        300.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชรพล ร้านวัชรพล

สิริกต์ิิ 300.00                  300.00                  
7 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการ     17,704.00 17,704.00    วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน  ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน 43/2561

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.               17,704.00  17,704.00 ลว.14 ส.ค.2561

8 จา้งปรับปรุงภูมิทัศน์และท าราง 130,000.00  130,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวี  โพธะยะ นายทวี  โพธะยะ 44/2561

ระบายน้ ารอบสนาม 130,000.00             130,000.00             ลว.15 ส.ค.2561
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินทีจ่ะ
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9 จา้งถา่ยเอกสารสรุปขอ้มูลสาร 5,386.50      5,386.50     วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านด๊อกคูเม้นท์ช็อป  ร้านด๊อกคูเม้นท์ช็อป 32/2561

สนเทศทางการศึกษา ปี 2561 5,386.50                5,386.50                ลว.17 ส.ค.2561

10 จา้งถา่ยเอกสารโครงการโรงเรียน 2,100.00      2,100.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน

คุณธรรม สพฐ. 2,100.00                2,100.00                

11 ซ้ือวัสดุโครงการโรงเรียนคุณธรรม 3,150.00      3,150.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไทยพฒัน์ศึกษา ร้านไทยพฒัน์ศึกษา 35/2561

(เพิม่เติม) 3,150.00                3,150.00                ลว.18 ส.ค.2561

12 จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 15,040.00    15,040.00    วิธีเฉพาะเจาะจง  อู่ชัยบริการ  อู่ชัยบริการ

จ านวน 2 คัน 15,040.00              15,040.00              

13 จา้งเหมารถยนต์โดยสารศึกษาดูงาน 30,000.00    30,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุบิน  เจริญสุข นายสุบิน  เจริญสุข 45/2561

อ.แม่แจม่ กลุ่มส่งเสริมฯ 30,000.00              30,000.00              ลว.24 ส.ค.2561

14 ซ้ือวัสดุโครงการอบรมพฒันาระบบ 2,875.00      2,875.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไทยพฒัน์ศึกษา ร้านไทยพฒัน์ศึกษา

การวัดและประเมินผล 2,875.00                2,875.00                

15 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มโครง 1,100.00      1,100.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮอดเซ็นเตอร์ ร้านฮอดเซ็นเตอร์

การระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1,100.00                1,100.00                
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