ลํา
ดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะ
ซื้อจะจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
หนวยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทึ่ตกลงซื้อ
ราคา วิธีซื้อ
ผูเสนอราคาและราคา
กลาง หรือจาง
ที่เสนอ
หรือจาง

1 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง

19,228.20

-

2
3
4
5
6

ซื้อหนังสือพิมพ
ซื้อน้ําดื่ม
ซื้อวัสดุโครงการคุณธรรมฯ
ซื้อวัสดุงานพิธีพรบรมศพ
ซื้อวัสดุโครงการคานิยม 12 ประการ

440.00
540.00
11,183.00
1,850.00
3,065.00

-

7 ซื้อวัสดุกรอบรูป
8 วัสดุโครงการการจัดเก็บขอมูลฯ
9 วัสดุโครงการสงเสริมพัฒนาพนักงาน
เจาหนาที่ฯ
10 วัสดุโครงการประชารัฐ
11 วัสดุสํานักงาน
12 วัสดุหมึกเครื่องพิมพ

8,500.00
6,483.00
2,307.00

-

1,647.00
50,000.00
100,000.00

-

1,200.00
1,200.00
1,340.00
3,000.00
8,800.00

-

14,800.00

-

14
15
16
17
18

จางทําปายไวนีล
จางทําปายไวนีล
จางถายเอกสาร
จางเหมาซอมรถ(ขัดสี) นข 826
วัสดุสํานักงาน

19 วัสดุสํานักงาน

-

ตกลงราคา สหกรณการเกษตรน้ําปาดจํากัด
ราคา 19,228.20.ตกลงราคา รานณัฐชยา ราคา 440.ตกลงราคา นางดวงสุดา ใจนวน ราคา 540.ตกลงราคา หจก.อภิญญา ราคา 11,183.ตกลงราคา นางจุฬารัตน คําจีน 1,850.ตกลงราคา หจก.เพียงตามารเก็ตติ้ง
ราคา 3,065.ตกลงราคา รานโชติอุดมศิลป ราคา 8,500.ตกลงราคา หจก.อภิญญา ราคา 6,483.ตกลงราคา หจก.อภิญญา ราคา 2,307.-

สหกรณการเกษตรน้ําปาดจํากัด
ราคา 19,228.20.รานณัฐชยา ราคา 440.นางดวงสุดา ใจนวน ราคา 540.หจก.อภิญญา ราคา 11,183.นางจุฬารัตน คําจีน 1,850.หจก.เพียงตามารเก็ตติ้ง
ราคา 3,065.รานโชติอุดมศิลป ราคา 8,500.หจก.อภิญญา ราคา 6,483.หจก.อภิญญา ราคา 2,307.-

ตกลงราคา หจก.อภิญญา ราคา 1,647.ตกลงราคา หจก.อภิญญา ราคา 50,000.ตกลงราคา บริษัทสตารโอ.เอ แอนดคอมมู
นิเคชั่น จํากัด ราคา 100,000.ตกลงราคา รานน้ําปาดโฆษณา ราคา 1,200.ตกลงราคา รานน้ําปาดโฆษณา ราคา 1,200.ตกลงราคา รานเจกอปป ราคา 1,340.ตกลงราคา อูเดช ราคา 3,000.ตกลงราคา บริษัทสตารโอ.เอ แอนดคอมมู
นิเคชั่น จํากัด ราคา 8,800.ตกลงราคา สํานักงาน สกสค ราคา 14,800.-

หจก.อภิญญา ราคา 1,647.หจก.อภิญญา ราคา 50,000.บริษัทสตารโอ.เอ แอนดคอมมู
นิเคชั่น จํากัด ราคา 100,000.รานน้ําปาดโฆษณา ราคา 1,200.รานน้ําปาดโฆษณา ราคา 1,200.รานเจกอปป ราคา 1,340.อูเดช ราคา 3,000.บริษัทสตารโอ.เอ แอนดคอมมู
นิเคชั่น จํากัด ราคา 8,800.สํานักงาน สกสค ราคา 14,800.-

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
คัดเลือก
ในการซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 15/2560 ลว 1 ธ.ค.2559
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อ 16/2560 ลว 1 ธ.ค.2559
ใบสั่งซื้อ 17/2560 ลว 1 ธ.ค.2559
ใบสั่งซื้อ 18/2560 ลว 7 ธ.ค.2559
ใบสั่งซื้อ 19/2560 ลว 8 ธ.ค.2559
ใบสั่งซื้อ 20/2560 ลว 13 ธ.ค.2559

ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 21/2560 ลว 21 ธ.ค.2559
ราคาเหมาะสม ใบสัง่ ซื้อ 22/2560 ลว 23 ธ.ค.2559
ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 23/2560 ลว 23 ธ.ค.2559
ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 24/2560 ลว 26 ธ.ค.2559
ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 25/2560 ลว 26 ธ.ค.2559
ราคาเหมาะสม ใบสั่งซือ้ 26/2560 ลว 27 ธ.ค.2559
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจาง 32/2560 ลว 26 ธ.ค.2559
ใบสั่งจาง 33/2560 ลว 26 ธ.ค.2559
ใบสั่งจาง 34/2560 ลว 26 ธ.ค.2559
ใบสั่งจาง 35/2560 ลว 26 ธ.ค.2559
ใบสั่งซื้อ 27/2560 ลว 27 ธ.ค.2559

ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ 28/2560 ลว 28 ธ.ค.2559

ลํา
ดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจาง

20 จางถายเอกสาร
21 จางซอมรถ นข 827

วงเงินที่จะ
ซื้อจะจาง
4,628.00
5,120.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2559
หนวยงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาทึ่ตกลงซื้อ
ราคา วิธีซื้อ
ผูเสนอราคาและราคา
กลาง หรือจาง
ที่เสนอ
หรือจาง
-

ตกลงราคา ราน อ.พงษเจริญ ราคา 4,628.ตกลงราคา รานจรูญการชาง ราคา 5,120.-

ราน อ.พงษเจริญ ราคา 4,628.รานจรูญการชาง ราคา 5,120.-

เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง
คัดเลือก
ในการซื้อหรือจาง
โดยสังเขป
ราคาเหมาะสม ใบสั่งจาง 36/2560 ลว 28 ธ.ค.2559
ราคาเหมาะสม ใบสั่งจาง 37/2560 ลว 30 ธ.ค.2559

0

