สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
*******************************
ลำดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

ซื้อวัสดุ เพื่อใช้สำหรับการประชุม 3,365.00
สร้งการรับรู้ทิศทางการพัฒนา
ประเทศทีส่ อดคล้องเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆ
ในระดับภาคและจังหวัด (เขตตรวจ
ราชราชการที่ 15)
ซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือสำหรับ
425.00
บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ

3,365.00

เฉพาะเจาะจง

หจก. เกษมบัณฑิตย์
ภัณฑ์ เสนอราคา
3,365 บาท

หจก. เกษมบัณฑิตย์
ภัณฑ์ เสนอราคา
3,365 บาท

เพราะมีอาชีพ
จำหน่ายวัสดุ

ซ016

425.00

79(2)
เฉพาะเจาะจง

ซ017

ซื้อวัสดุซ่อมแซมสปริงเกอร์จ่ายน้ำ
สนามหญ้า

268.00

268.00

79(2)
เฉพาะเจาะจง

เพราะมีอาชีพ
จำหน่ายวัสดุ

ซ018

4

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง
พนักงานขันรถยนต์ราชการ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

11,440.00

11,440.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรฟาสซิโน
จำกัด สาขา ศูนย์ยา
เชียงใหม่ เสนอราคา
425 บาท
บริษัท อาคารสินแมช
ชินเนอรี่ จำกัด เสนอ
ราคา 268 บาท
นายธเนษฐ อินทรัตน์
เสนอราคา 11,440
บาท

เพราะมีอาชีพ
จำหน่ายวัสดุ

3

บริษัท โปรฟาสซิโน
จำกัด สาขา ศูนย์ยา
เชียงใหม่ เสนอราคา
425 บาท
บริษัท อาคารสินแมช
ชินเนอรี่ จำกัด เสนอ
ราคา 268 บาท
นายธเนษฐ อินทรัตน์
เสนอราคา 11,440
บาท

มีประสบการณ์
ทักษะ ความ
ชำนาญเฉพาะ
อาชีพดังกล่าว

จ023

2

ลำดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

5

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

9,500.00

9,500.00

เฉพาะเจาะจง

6

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง
คนงาน ปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาด ดูแลต้นไม้และภูมิทัศน์
ภายในสำนักงาน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง
คนงาน ปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาด ดูแลต้นไม้และภูมิทัศน์
ภายในสำนักงาน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2563
จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม
สร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนา
ประเทศทีส่ อดคล้องเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆ
ทั้งในระดับภาคและจังหวัด ให้กับ
หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
สำนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์
2563

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

9,000.00

9,000.00

3,409.45

12,840.00

7

8

9

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

นายสุขคำ ขาวเหลือง นายสุขคำ ขาวเหลือง มีประสบการณ์
เสนอราคา 9,500 บาท เสนอราคา 9,500 บาท ทักษะ ความ
ชำนาญเฉพาะ
อาชีพดังกล่าว
นายสมพงษ์ ยอดยา
นายสมพงษ์ ยอดยา
มีประสบการณ์
เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคา 9,000 บาท ทักษะ ความ
ชำนาญเฉพาะ
อาชีพดังกล่าว

จ024

เฉพาะเจาะจง

นายถวิล พวงพฤกษ์
นายถวิล พวงพฤกษ์
มีประสบการณ์
เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคา 9,000 บาท ทักษะ ความ
ชำนาญเฉพาะ
อาชีพดังกล่าว

จ026

3,409.45

เฉพาะเจาะจง

หจก. ดาราวรรณการ
พิมพ์ เสนอราคา
3,409.45 บาท

หจก. ดาราวรรณการ
พิมพ์ เสนอราคา
3,409.45 บาท

เพราะมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

จ035

12,840.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.วี.เอ็ม.
(นอร์ท) จำกัด เสนอ
ราคา 12,840 บาท

บริษัท เอส.วี.เอ็ม.
(นอร์ท) จำกัด เสนอ
ราคา 12,840 บาท

เพราะมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

จ028

จ025

