
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 จ้างทําเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 4,950.00        4,950.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ 4,950.00           ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ78/2564 ลงวันที่ 4 ส.ค.2564

2 จ้างทําเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 1,650.00        1,650.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ 1,650.00           ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ79/2564 ลงวันที่ 4 ส.ค.2564

3 ตรวจเช็ครถยนต์ ขฉ6453 2,889.00        2,889.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอส.วีลล์ 2,889.00           ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ80/2564 ลงวันที่ 6 ส.ค.2564

4 จ้างทําเกียรติบัตรพร้อมกรอบ 1,500.00        1,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ 1,500.00           ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ81/2564 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564

5 จ้างทําโล่ 1,000.00        1,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กราฟฟิกลําพูน 1,000.00           ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ82/2564 ลงวันที่ 13 ส.ค.2564

6 จ้างทําคู่มือเพศวิถี 3,000.00        3,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ 3,000.00           ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ83/2564 ลงวันที่ 14 ส.ค.2564

7 จ้างทําเกียรติบัตรกิจกรรมฟัง พูด ภาษาไทย 11,900.00      11,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ 11,900.00         ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ84/2564 ลงวันที่ 14 ส.ค.2564

8 จ้างทํารูปเล่มสรุปผลการดําเนินงาน 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ 500.00             ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ85/2564 ลงวันที่ 14 ส.ค.2564

9 จ้างทําเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ 500.00             ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ86/2564 ลงวันที่ 19 ส.ค.2564

10 จ้างเข้าเล่มรายงานเพศวิถี 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจ 500.00             ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ87/2564 ลงวันที่ 19 ส.ค.2564

11 ซ่อมแซมเก้าอี้ 3,000.00        3,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมีศิลป์ทําเบาะ 3,000.00           ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ88/2564 ลงวันที่ 19 ส.ค.2564

12 ซ่อมเครื่องเสียง 18,000.00      18,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็นพีเทคโนโลยี 18,000.00         ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ89/2564 ลงวันที่ 25 ส.ค.2564

13 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 7,200.00        7,200.00       เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ จิตสุข 7,200.00           ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ90/2564 ลงวันที่ 25 ส.ค.2564

14 ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องสํารองไฟ 26,000.00      26,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.หยาดนภา  ตั๋นธรรม 26,000.00         ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ91/2564 ลงวันที่ 25 ส.ค.2564

15 จ้างทําเว็บไซต์ 5,232.30         5,232.30 เฉพาะเจาะจง NTS จํากัด 5,232.30 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ92/2564 ลงวันที่ 25 ส.ค.2564

16 จ้างทําป้ายสติ๊กเกอร์ 30600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมทองทําป้าย 30,600.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ93/2564 ลงวันที่ 25 ส.ค.2564

17 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 12,060.00        12,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเพิ่มพูล ปิโตรเลียม 12,060.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ ซ41/2564 ลงวันที่ 31 ส.ค.2564

18 ค่าน้ําดื่ม 3,720.00         3,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเพียวเมาท์เทน จํากัด 3,720.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ ซ41.1/2564 ลงวันที่ 31 ส.ค.2564

19 ครุภัณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ปี 2564 1,189,600.00   1,189,600.00 e-bidding บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 1,187,600.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 6/2564 ลว. 11 สิงหาคม 2564

20 ครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ปี 2564 471,500.00      471,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทโปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จํากัด 468,800.00 ราคาต่ําสุด เลขที่ 7/2564 ลว. 11 สิงหาคม 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

นางสาวปัทนา  ยานะแก้ว   ผู้รายงาน


