สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15
ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562
*******************************
ลำดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสรุป

หจก. เกษมบัณฑิตย์
ภัณฑ์ เสนอราคา 490
บาท
บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
บมจ. (สาขาเชียงใหม่
2) เสนอราคา 2,990
บาท
หจก. ก.พัฒนาสิน
(สำนักงานใหญ่) เสนอ
ราคา 2,700 บาท
สถานีบริการเชื้อเพลิง
สวัสดิการ กองบิน 41
เสนอราคม 4,710
บาท
นายธเนษฐ อินทรัตน์
เสนอราคา 11,440
บาท

หจก. เกษมบัณฑิตย์
ภัณฑ์ เสนอราคา 490
บาท
บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
บมจ. (สาขาเชียงใหม่
2) เสนอราคา 2,990
บาท
หจก. ก.พัฒนาสิน
(สำนักงานใหญ่) เสนอ
ราคา 2,700 บาท
สถานีบริการเชื้อเพลิง
สวัสดิการ กองบิน 41
เสนอราคม 4,710
บาท
นายธเนษฐ อินทรัตน์
เสนอราคา 11,440
บาท

เพราะมีอาชีพ
จำหน่ายวัสดุ

ซ003

เพราะมีอาชีพ
จำหน่ายวัสดุ

ซ004

เพราะมีอาชีพ
จำหน่ายวัสดุ

ซ005

เพราะมีอาชีพ
จำหน่ายวัสดุ

ซ007

มีประสบการณ์
ทักษะ ความ
ชำนาญเฉพาะ
อาชีพดังกล่าว

จ008

1

ซื้อธงชาติไทย

490.00

490.00

เฉพาะเจาะจง

2

ซื้อกล่องพลาสติกในการจัดเก็บ
เอกสารสำคัญทางราชการ

2,990.00

2,990.00

79(2)
เฉพาะเจาะจง

3

ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานอาคารสถานที่
งานสวน

2,700.00

2,700.00

79(2)
เฉพาะเจาะจง

4

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์
4,710.00
ราชการปฏิบตั ิราชการ ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2562

4,710.00

เฉพาะเจาะจง

5

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง
พนักงานขันรถยนต์ราชการ
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

11,440.00

เฉพาะเจาะจง

11,440.00

แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

ลำดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผล
ที่คัดเลือก
โดยสรุป

แบบ สขร.1
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

6

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

9,500.00

9,500.00

เฉพาะเจาะจง

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

จ009

7

จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง
คนงาน ปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาด ดูแลต้นไม้และภูมิทัศน์
ภายในสำนักงาน ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2562
จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง
คนงาน ปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาด ดูแลต้นไม้และภูมิทัศน์
ภายในสำนักงาน ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2562
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
สำนักงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน
2562
จ้างทำตรายาง

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

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

จ010

9,000.00

9,000.00

เฉพาะเจาะจง

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

จ011

12,840.00

12,840.00

เฉพาะเจาะจง

เพราะมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

จ012

900.00

900.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เพราะมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว
เพราะมีอาชีพ
รับจ้างดังกล่าว

จ013

1,900.00

บริษัท เอส.วี.เอ็ม.
(นอร์ท) จำกัด เสนอ
ราคา 12,840 บาท
ร้านหิรญ
ั พริ้น ช๊อพ
เสนอราคา 900 บาท
ร้านดอกอ้อ (เบญ)
เสนอราคา 1,900 บาท

8

9
10
11

จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สดพระบรม 1,900.00
ฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 6

บริษัท เอส.วี.เอ็ม.
(นอร์ท) จำกัด เสนอ
ราคา 12,840 บาท
ร้านหิรญ
ั พริ้น ช๊อพ
เสนอราคา 900 บาท
ร้านดอกอ้อ (เบญ)
เสนอราคา 1,900 บาท

จ014

