
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก (10)เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

(2) (3) หรือจัดจ้าง (บาท)(4) (บาท)(5) (6) และราคาทีเ่สนอ(7) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง(8) โดยสรุป(9) หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ(ตค.61-มีค.62) 56,700.00           56,700.00         เฉพาะเจาะจง นายสันติ ชาวนาฮี 56,700.00                 ราคาต ่าสุด 1/2562

2 ค่าจ้างเหมาท่าควาสะอาด(ตค61-มีค.62) 56,700.00           56,700.00         เฉพาะเจาะจง นางวานี เต้งชัยภุมิ 56,700.00                 ราคาต ่าสุด 2/2562

3 ค่าจ้างเหมาท่าควาสะอาด(ตค61-มีค.62) 56,700.00           56,700.00         เฉพาะเจาะจง นางสายยวน พาริชยน์อก 56,700.00                 ราคาต ่าสุด 3/2562

3 ค่าจ้างเหมาท่าควาสะอาด(ตค61-มีค.62) 56,700.00           56,700.00         เฉพาะเจาะจง นายนิยม ข้องชัยภูมิ 56,700.00                 ราคาต ่าสุด 4/2562

4 ค่าจ้าเหมายามรักษาการณ์(ตค.61-มีค.62) 56,700.00           56,700.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรกรณ์ บุญกอบ 56,700.00                 ราคาต ่าสุด 5/2562

5 ค่าจ้าเหมายามรักษาการณ์(ตค.61-มีค.62) 56,700.00           56,700.00         เฉพาะเจาะจง นายสงัด อินทะราช 56,700.00                 ราคาต ่าสุด 6/2562

6 จ้างเหมางานนโยบายและแผน(ตค.61-มีค.62 94,500.00           94,500.00         เฉพาะเจาะจง นายนิธภิัทรื สมานชัย 94,500.00                 ราคาต ่าสุด 7/2562

7 จ้างเหมางานตรวจสอบภายใน(ตค.61-มีค.62) 94,500.00           94,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัญ์วริน ธรรมนลินธรณ์ 94,500.00                 ราคาต ่าสุด 8/2562

8 จ้างเหมางานการเงิน บัญชี พัสดุ(ตค.61-มีค62) 94,500.00           94,500.00         เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ์ บุญญานุสนธ์ 94,500.00                 ราคาต ่าสุด 9/2562

9 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวรีะชัย คุณล้าน 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 10/2562

10 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นางรรรณีย ์ วรทรัพยก์างการ 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 11/2562

11 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรสฤษด์ิ  ศรีถาวร 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 12/2562

12 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นางดวงพร  คุณล้าน 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 13/2562

13 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นางอมรา  ปราบภัย 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 14/2562

14 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนวพร  ศรีวงษ์ชัย 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 15/2562

15 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  รักษาชนม์ 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 16/2562

16 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญจิต  ถือสมบัติ 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 17/2562

17 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายคมกริช  โยธา 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 18/2562

18 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญลี  เชิญชัยภูมิ 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 19/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

วันที ่30  พฤศจิกายน 2561



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก (10)เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

(2) (3) หรือจัดจ้าง (บาท)(4) (บาท)(5) (6) และราคาทีเ่สนอ(7) ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง(8) โดยสรุป(9) หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

19 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไกรวลัย ์ เทอดชัยภูมิ 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 20/2562

20 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ภิญโญศรี 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 21/2562

21 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายทองม้วน  ขนชัยภูมิ 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 22/2562

22 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  บุญภูงา 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 23/2562

23 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายนันทวฒัน์  ติยะเมธา 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 24/2562

24 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายบ่ารุงชาติ ปิยะวรากร 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 25/2562

25 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญยงค์ เหล่าขวญัสถิตย์ 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 26/2562

26 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุภจิกร เกือ้กูล 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 27/2562

27 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวกุหลาบ ร่มศรี 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 28/2562

28 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอุณฤทธิ ์ตอพล 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 29/2562

29 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นางรวมพร จิตตพงษ์ 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 30/2562

30 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายภัคพล โสวชิัย 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 31/2562

31 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นางดารณี โทนพลกรัง 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 32/2562

32 ครูผู้ทรงคุณค่า ฯ ปี62 (พย.61-มีค.62) 85,000.00           85,000.00         เฉพาะเจาะจง นายยทุธการต์ นาคหมื นไวย 85,000.00                 ราคาต ่าสุด 33/2562

33 จ้างเหมารถปรับอากาศ 36,000.00           36,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเชิญโชค ต่างกลาง 36,000.00                 ราคาต ่าสุด 34/2562

34 จ้างท่าป้ายไวนิล 300.00               300.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเพชร ครีเอชัน้ 300.00                     ราคาต ่าสุด 35/2562


