
1 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 4,370.00    4,370.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน

จดัอบรมการพฒันาระบบบัญชี 4,370.00 4,370.00 

2 จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 17,820.00  17,820.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉตัรชัย  แซ่เตียว นายฉตัรชัย  แซ่เตียว 31/2561

กษ-1059 ชม. 17,820.00              17,820.00              ลว. 4 มิ.ย.2561

3 ซ้ือวัสดุท าความสะอาดเพิ่มเติม 1/2561 26,470.00  26,470.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านด๊อกคูเม้นท์ช็อป ร้านด๊อกคูเม้นท์ช็อป 24/2561

26,470.00              26,470.00              ลว.8 มิ.ย.2561

4 จา้งถา่ยเอกสารประชุมโครงการ   26,400.00 26,400.00  วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน  ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน 33/2561

เสริมสร้างศักยภาพงานบุคคล               26,400.00  26,400.00 ลว.12 มิ.ย.2561

5 จา้งท าป้ายและติดสต๊ิกเกอร์ 1,500.00    1,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านฮอดโฆษณา  ร้านฮอดโฆษณา

1,500.00                1,500.00                

6 ซ้ือวัสดุหมึกพมิพ ์ 18,000.00  18,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจ.ซี.สมาร์ทเทค ร้านเจ.ซี.สมาร์ทเทค 25/2561

18,000.00              18,000.00              ลว. 8 มิ.ย.2561

7 ซ้ือวัสดุโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ 1,300.00    1,300.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านด๊อกคูเม้นท์ช็อป ร้านด๊อกคูเม้นท์ช็อป 27/2561

การในการติดตาม 1,300.00                1,300.00                ลว 21 มิ.ย.2561

8 จา้งถา่ยเอกสารโครงการประชุม 7,514.00    7,514.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน 34/2561

เชิงปฏิบัติการติดตามฯ 7,514.00                7,514.00                ลว.22 มิ.ย.2561

9 ซ้ือวัสดุการปรับปรุงสวนและวัสดุท า 7,514.00    7,514.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ขนุแผน 59 หจก.ขนุแผน 59 28/2561

โต๊ะหินปูน 7,514.00                7,514.00                ลว.25 มิ.ย.2561

 เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ราคา
เหมาะสม และไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ก าหนด

 เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ราคา
เหมาะสม และไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก าหนด

 เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ราคา
เหมาะสม และไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก าหนด

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและราคา
เหมาะสมไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่ก าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและราคา
เหมาะสมไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่ก าหนด

 เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง ราคา
เหมาะสม และไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ก าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและราคา
เหมาะสมไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่ก าหนด

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและราคา
เหมาะสมไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่ก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 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

10 จา้งท าป้ายไวนิลอบรมพสัดุฯ 360.00      360.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮอดโฆษณา ร้านฮอดโฆษณา

360.00                  360.00                  

11 จา้งถา่ยเอกสารอบรมเชิงปฏิบัติ 920.00      920.00      วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน  ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน

การพสัดุฯ 920.00                  920.00                  

12 จา้งถา่ยเอกสารโครงการเพิม่ 400.00      400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน ร้านกงัวานกอ๊ปปีป้ร้ิน

ประสิทธิภาพการวางแผน 400.00                  400.00                  

13 จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 3,500.00    3,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ป.เฮงสวัสด์ิ หจก.ป.เฮงสวัสด์ิ

ทะเบียน นง 3353 3,500.00                3,500.00                

14 จา้งเหมารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่ง 36,000.00  3,600.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายเกษตร  สมรัตน์ นายเกษตร  สมรัตน์ 35/2561

คณะตรวจสอบภายในศึกษาดูงาน 18,000.00              18,000.00              ลว.27 มิ.ย.2561

นายกติติพงษ์ กองเงิน นายกติติพงษ์ กองเงิน 36/2561

18,000.00              18,000.00              ลว.27 มิ.ย.2561

15 จา้งท าปา้ยไวนิล (เชียงใหม่ 5 โมเดล) 2,200.00    2,200.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชรพล ร้านวัชรพล

2,200.00                2,200.00                

16 จา้งท าป้ายไวนิล 1,500.00    1,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวัชรพล ร้านวัชรพล

1,500.00                1,500.00                

เป็นผู้ให้บริการโดยตรงและราคา
เหมาะสมไม่เกินวงเงิน
งบประมาณที่ก าหนด
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