
วงเงิน เหตผุลที่เลอืก

 (ราคากลาง) รายชื่อ จ านวนเงิน รายชื่อ จ านวนเงิน โดยสงัเขป

1 1 พ.ย. 60 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ของหอ้งตรวจสอบภายใน 900.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สากลแอร์ไฮเทคฯ 900.00 บจ.สากลแอร์ไฮเทคฯ 900.00 ราคาเหมาะสม

2 1 พ.ย. 60 เช็คระยะ 100,000 กม. บห 5051 อบ. 6,740.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้า ดีเยี่ยม จ ากดั 6,740.70 บริษทั โตโยต้า ดีเยี่ยม จ ากดั 6,740.70 ราคาเหมาะสม

3 1 พ.ย. 60 เช็คระยะ 140,000 กม.   กพ 749 อบ. 9,398.95 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้า ดีเยี่ยม จ ากดั 9,398.95 บริษทั โตโยต้า ดีเยี่ยม จ ากดั 9,398.95 ราคาเหมาะสม

4 1 พ.ย. 60 เช็คระยะ 260,000 กม.  นข 4298 6,883.36 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้า ดีเยี่ยม จ ากดั 6,883.36 บริษทั โตโยต้า ดีเยี่ยม จ ากดั 6,883.36 ราคาเหมาะสม

5 9 พ.ย. 60 พานพุ่มดอกไมส้ด "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งกา้นใบ ดอกไมส้ด 500.00 ร้านกิ่งกา้นใบ ดอกไมส้ด 500.00 ราคาเหมาะสม

6 13 พ.ย. 60 ประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมศึกษาในสังกดั คร้ังที่ 5/2560 1,936.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอน อั้ม กอ๊ปปี้ 1,936.00 ร้านแอน อั้ม กอ๊ปปี้ 1,936.00 ราคาเหมาะสม

7 20 พ.ย. 60 วัสดุส านกังาน กลุ่มบริหารงานบคุคล 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาคาร 1,350.00 ร้านวิทยาคาร 1,350.00 ราคาเหมาะสม

8 20 พ.ย. 60 วัสดุส านกังานหนว่ยตรวจสอบภายใน 2,976.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาคาร 2,976.00 ร้านวิทยาคาร 2,976.00 ราคาเหมาะสม

9 20 พ.ย. 60 จ้างท าตรายาง 1,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโซเล็กซ์ถ้วยรางวัล 1,170.00 ร้านโซเล็กซ์ถ้วยรางวัล 1,170.00 ราคาเหมาะสม

10 21 พ.ย. 60 จ้างตัดต้นไม้ 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพฒักฤต อตุอามาตย์ 6,000.00 นายสุพฒักฤต อตุอามาตย์ 6,000.00 ราคาเหมาะสม

11 22 พ.ย. 60 พวงมาลา "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจ าป ี2560  1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนอ้งใหญ่  ดอกไมส้ด 1,000.00 ร้านนอ้งใหญ่  ดอกไมส้ด 1,000.00 ราคาเหมาะสม

12 23 พ.ย. 60 พวงมาลา "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั" 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ่งกา้นใบ ดอกไมส้ด 1,000.00 ร้านกิ่งกา้นใบ ดอกไมส้ด 1,000.00 ราคาเหมาะสม

13 21 พ.ย. 60 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 490,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 480,250.00 หจก.ล้ าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 480,250.00 ราคาเหมาะสม

14 27 พ.ย. 60 ค่าน้ ามนั 1-31 ธ.ค. 60 17,700.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมอืงอบุลฯ 17,700.00 สหกรณ์การเกษตรเมอืงอบุลฯ 17,700.00 ราคาเหมาะสม

15 27 พ.ย. 60 วัสดุกอ่สร้างกลุ่มอ านวยการ 617.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโฮม จ ากดั 617.00 บริษทั ดูโฮม จ ากดั 617.00 ราคาเหมาะสม

16 27 พ.ย. 60 ตรายาง กลุ่มอ านวยการ 1,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโซเล็ก ถ้วยรางวัล 1,170.00 ร้านโซเล็ก ถ้วยรางวัล 1,170.00 ราคาเหมาะสม

17 27 พ.ย. 60 วัสดุส านกังาน 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาคาร 1,350.00 ร้านวิทยาคาร 1,350.00 ราคาเหมาะสม

18 27 พ.ย. 60 วัสดุส านกังาน 2,976.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาคาร 2,976.00 ร้านวิทยาคาร 2,976.00 ราคาเหมาะสม

19 27 พ.ย. 60 ถ่ายเอกสาร ศน.วาสนา ค.นเิทศเพื่อยกระดับ 1,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอน แอนด์ อั้ม กอ๊ปปี้ 1,040.00 ร้านแอน แอนด์ อั้ม กอ๊ปปี้ 1,040.00 ราคาเหมาะสม

20 27 พ.ย. 60 จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏบิติัการ e-GP  400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็.ดี. กอ็ปปี้ 400.00 ร้านเอม็.ดี. กอ็ปปี้ 400.00 ราคาเหมาะสม

21 27 พ.ย. 60 จ้างจัดท าไวนลิการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปา้ยวังนอง 1,680.00 ร้านปา้ยวังนอง 1,680.00 ราคาเหมาะสม

22 29 พ.ย. 60 จา้งท าไวนิล ค.ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ  830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปา้ยวังนอง 830.00 ร้านปา้ยวังนอง 830.00 ราคาเหมาะสม

23 29 พ.ย. 60 จา้งถา่ยเอกสาร ค.ประชุมเชิงปฏบิัติการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏบิัติงานของบุคลากรฯ  2,123.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอน อั้ม กอ๊ปปี้ 2,123.00 ร้านแอน อั้ม กอ๊ปปี้ 2,123.00 ราคาเหมาะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ล าดบั วันที่ ชื่อโครงการ/งานที่จะซ้ือหรือจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ รายชื่อผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืก


