
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 ค่าวัสดุงานช่าง 3,380.00           3,380.00       เฉพาะเจาะจง ร้านใกล้บ้านวัสดุ 3,380.00              ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ ซ8/2564 ลงวันที่ 3 ธ.ค.2563

2 ค่าพานพุ่มวันพ่อแห่งชาติ 500.00              500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ขาว 500.00                ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ ซ8.1/2564 ลงวันที่ 3 ธ.ค.2563

3 ค่าจ้างซ่อมโทรศัพท์ 850.00              850.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.หยาดนภา  ตั๋นธรรม 850.00                ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ14/2564 ลงวันที่ 3 ธ.ค.2563

4 ค่าจ้างทําป้าย 1,250.00           1,250.00       เฉพาะเจาะจง จอมทองทําป้าย 1,250.00              ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ15/2564 ลงวันที่ 3 ธ.ค.2563

5 ค่าวัสดุสํานักงาน 8,110.00           8,110.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวิมลวัสดุภัณฑ์ 8,110.00              ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ ซ9/2564 ลงวันที่ 7 ธ.ค.2563
6 ค่าจ้างทําบัญชีลงเวลา 1,200.00           1,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจถ่ายเอกสาร 1,200.00              ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ16/2564 ลงวันที่ 7 ธ.ค.2563
7 ค่าจ้างซ่อมโทรศัพท์ 1,700.00           1,700.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.หยาดนภา  ตั๋นธรรม 1,700.00              ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ17/2564 ลงวันที่ 7 ธ.ค.2563
8 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 14,000.00          14,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจถ่ายเอกสาร 14,000.00            ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ18/2564 ลงวันที่ 7 ธ.ค.2563
9 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 9,000.00           9,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.หยาดนภา  ตั๋นธรรม 9,000.00              ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ19/2564 ลงวันที่ 7 ธ.ค.2563
10 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรินเตอร์ 5,060.00           5,060.00       เฉพาะเจาะจง หสม.เอซีคอมพิวเตอร์ 5,060.00              ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ20/2564 ลงวันที่ 7 ธ.ค.2563
11 ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิ 4,100.00           4,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านวิมลวัสดุภัณฑ์ 4,100.00              ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ ซ10/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2563
12 ค่าจ้างทําป้ายไวนิลโครงการพัฒนาบัญชี 680.00              680.00          เฉพาะเจาะจง จอมทองทําป้าย 680.00                ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ21/2564 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2563
13 ค่าจ้างซ่อมโทรศัพท์ 1,700.00           1,700.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.หยาดนภา  ตั๋นธรรม 1,700.00              ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ22/2564 ลงวันที่ 18 ธ.ค.2563
14 ค่าจ้างทําเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 4,000.00           4,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจถ่ายเอกสาร 4,000.00              ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ23/2564 ลงวันที่ 18 ธ.ค.2563
15 ค่าวัสดุงานช่าง 10,400.00          10,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามพลัส ดีเวลลอบเมนท์ 10,400.00            ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ ซ11/2564 ลงวันที่ 25 ธ.ค.2563
16 ค่าจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า 780.00              780.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภู่พิสิฐ 780.00                ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ24/2564 ลงวันที่ 25 ธ.ค.2563
17 ค่าจ้างซ่อมโน๊ตบุ๊ค 4,000.00           4,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.หยาดนภา  ตั๋นธรรม 4,000.00              ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ25/2564 ลงวันที่ 25 ธ.ค.2563
18 ค่าจ้างจัดทําเกียรติบัตร 790.00              790.00          เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจถ่ายเอกสาร 790.00                ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ26/2564 ลงวันที่ 25 ธ.ค.2563
19 ค่าจ้างทําเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 46,080.00          46,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจถ่ายเอกสาร 46,080.00            ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ27/2564 ลงวันที่ 29 ธ.ค.2563
20 ค่าครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 70 รายการ 776,600.00        776,600.00 e-bidding ร้านไทยพัฒน์ศึกษา 589,820.00          ราคาต่ําสุด เลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 12 ต.ค.2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 
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