สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563
*******************************
ลำดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสรุป

ร้าน เอส พี ปริ้น เสนอ
ราคา 4,800 บาท
ร้านเซียงฮง เสนอราคา
4,704 บาท
สถานีบริการเชื้อเพลิง
สวัสดิการ กองบิน 41
เสนอราคม 5,544
บาท
บริษัท ไอโอนอน
จำกัด เสนอราคา 800
บาท
นายธเนษฐ อินทรัตน์
เสนอราคา 11,440
บาท

ร้าน เอส พี ปริ้น เสนอ
ราคา 4,800 บาท
ร้านเซียงฮง เสนอราคา
4,704 บาท
สถานีบริการเชื้อเพลิง
สวัสดิการ กองบิน 41
เสนอราคม 5,544
บาท
บริษัท ไอโอนอน
จำกัด เสนอราคา 800
บาท
นายธเนษฐ อินทรัตน์
เสนอราคา 11,440
บาท

เพราะมีอาชีพ
จำหน่ายวัสดุ
เพราะมีอาชีพ
จำหน่ายวัสดุ
เพราะมีอาชีพ
จำหน่ายวัสดุ

ซ012

เพราะมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

จ022

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

จ023

1

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร

4,800.00

4,800.00

เฉพาะเจาะจง

2

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

4,704.00

4,704.00

เฉพาะเจาะจง

3

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์
5,544.00
ราชการปฏิบตั ิราชการ ประจำเดือน
มกราคม 2563

5,544.00

เฉพาะเจาะจง

4

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร

800.00

800.00

เฉพาะเจาะจง

5

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง
พนักงานขันรถยนต์ราชการ
ประจำเดือนมกราคม 2563

11,440.00

11,440.00

เฉพาะเจาะจง

6

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจำเดือนมกราคม 2563

9,500.00

9,500.00

เฉพาะเจาะจง

ซ013
ซ015

จ024

7

8

9

10
11
12

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง
คนงาน ปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาด ดูแลต้นไม้และภูมิทัศน์
ภายในสำนักงาน ประจำเดือน
มกราคม 2563
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง
คนงาน ปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาด ดูแลต้นไม้และภูมิทัศน์
ภายในสำนักงาน ประจำเดือน
มกราคม 2563
จ้างถ่ายเอกสารแนวทางการจัดทำ
คำรับรองการปฏิบัตริ าชการของ
สำนักงานศึกษาธิการภาค ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
สำนักงาน ประจำเดือนมกราคม
2563
จ้างซ่อม ตรวจเช็ครถยนต์ราชการ
ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นค
7711 เชียงใหม่
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมออกแบบ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

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

จ025

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

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

จ026

1,050.00

1,050.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น บริษัท ส.อินฟอร์เมชั่น เพราะมีอาชีพ
เทคโนโลยี จำกัด เสนอ เทคโนโลยี จำกัด เสนอ รับจ้างดังกล่าว
ราคา 1,050 บาท
ราคา 1,050 บาท

จ027

12,840.00

12,840.00

เฉพาะเจาะจง

เพราะมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

จ028

6,855.49

6,855.49

เฉพาะเจาะจง

เพราะมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

จ029

2,080.00

2,080.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.วี.เอ็ม.
(นอร์ท) จำกัด เสนอ
ราคา 12,840 บาท
บริษัท โตโยต้า
เชียงใหม่ จำกัด เสนอ
ราคา 6,855.49 บาท
หสม. โปรปริ้นท์ แอนด์
ดีไซน์ เสนอราคา
2,080 บาท

เพราะมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

จ030

บริษัท เอส.วี.เอ็ม.
(นอร์ท) จำกัด เสนอ
ราคา 12,840 บาท
บริษัท โตโยต้า
เชียงใหม่ จำกัด เสนอ
ราคา 6,855.49 บาท
หสม. โปรปริ้นท์ แอนด์
ดีไซน์ เสนอราคา
2,080 บาท

