
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 จ้างซ่อมรถโตโยต้า 86,576.15       86,576.15      เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเชียงใหม่จํากัด 86,576.15       ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ94/2564 ลงวันที่ 2 ก.ย..2564

2 จ้างซ่อมรถสํานักงาน 68,383.70       68,383.70      เฉพาะเจาะจง พีเอสวิลล์ 68,383.70       ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ95/2564 ลงวันที่ 2 ก.ย..2564

3 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 7,200.00         7,200.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.หยาดนภา  ตั๋นธรรม 7,200.00         ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ96/2564 ลงวันที่ 2 ก.ย..2564

4 ซ่อมเครื่องพิมพ์ 6 เครื่อง 31,950.00       31,950.00      เฉพาะเจาะจง หสม.เอซีคอมพิวเตอร์ 31,950.00       ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ97/2564 ลงวันที่ 2 ก.ย..2564

5 ทําตรายางกลุ่มแผน 330.00            330.00          เฉพาะเจาะจง เฉลิมการพิมพ์ 330.00            ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ98/2564 ลงวันที่ 2 ก.ย..2564

6 จ้างทําVTR 30,000.00       30,000.00      เฉพาะเจาะจง นายเชี่ยวชาญ ตุมะแก้ว 30,000.00       ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ99/2564 ลงวันที่ 2 ก.ย..2564

7 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 17,950.00       17,950.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นพีอ็นโอเอ 17,950.00       ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ100/2564 ลงวันที่ 2 ก.ย..2564

8 ซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม 3,076.00         3,076.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภู่พิสิฐ 3,076.00         ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ101/2564 ลงวันที่ 2 ก.ย..2564

9 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.หยาดนภา  ตั๋นธรรม 10,000.00       ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ102/2564 ลงวันที่ 3 ก.ย..2564

10 ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 6,850.00         6,850.00        เฉพาะเจาะจง หสม.เอซีคอมพิวเตอร์ 6,850.00         ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ103/2564 ลงวันที่ 6 ก.ย..2564

11 ซ่อมตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คกลุ่มนิเทศ 1,800.00           1,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หยาดนภา  ตั๋นธรรม 1,800.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ104/2564 ลงวันที่ 7 ก.ย..2564

12 ถ่ายเอกสารการแข่งขันนานาชาติ 19,842.00         19,842.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจถ่ายเอกสาร 19,842.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ105/2564 ลงวันที่ 8 ก.ย..2564

13 ซ่อมเครื่องพิมพ์กลุ่มแผน 3,900.00           3,900.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เอซีคอมพิวเตอร์ 3,900.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ106/2564 ลงวันที่ 8 ก.ย..2564

14 ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องการเงิน 8,800.00           8,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญรบ กลิ่นลํายงค์ 8,800.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ107/2564 ลงวันที่ 8 ก.ย..2564

15 ย้ายและติดตั้งโปรเจ็คเตอร์ 13,000.00         13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  จิตสุข 13,000.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ108/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย..2564

16 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หยาดนภา  ตั๋นธรรม 9,000.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ109/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย..2564

17 ทําเกียรติบัตรพร้อมกรอบ รร.ต้นแบบ 1,540.00           1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจถ่ายเอกสาร 1,540.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ110/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย..2564

18 ทําคู่มือการดําเนินงานการประเมินวิทยฐานะ 3,360.00           3,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจถ่ายเอกสาร 3,360.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ111/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย..2564

19 ถ่ายเอกสารโครงการISA 17,220.00         17,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจถ่ายเอกสาร 17,220.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ112/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย..2564

20 ทําเกียรติบัตรโครงการพัฒนาครูห้องสมุด 3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจถ่ายเอกสาร 3,000.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ113/2564 ลงวันที่ 15 ก.ย..2564

21 ซ่อมแซมรถยนต์ นง 3362 52,430.00         52,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่แมกซ์ออโต้พลัส2559 52,430.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ114/2564 ลงวันที่ 16 ก.ย..2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
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22 ซ่อมเครื่องสํารองไฟ 1,520.00           1,520.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เอซีคอมพิวเตอร์ 1,520.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ115/2564 ลงวันที่ 16 ก.ย..2564

23 ทําป้ายไวนิลยกย่องเชิดชูเกียรติ 1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมทองทําป้าย 1,500.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ116/2564 ลงวันที่ 17 ก.ย..2564

24 จ้างทําVTRโครงการนิเทศฯ 8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชี่ยวชาญ ตุมะแก้ว 8,000.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ118/2564 ลงวันที่ 20 ก.ย..2564

25 ทําคู่มือประเมินศูนย์การเรียนรู้ 2,400.00           2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจถ่ายเอกสาร 2,400.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ119/2564 ลงวันที่ 21 ก.ย..2564

26 ถ่ายเอกสารประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้าย 500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจถ่ายเอกสาร 500.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ120/2564 ลงวันที่ 21 ก.ย..2564

27 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 21,500.00         21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอส.เค 21,500.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ121/2564 ลงวันที่ 22 ก.ย..2564

28 ทําป้ายไวนิลประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน 3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมทองทําป้าย 3,000.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ122/2564 ลงวันที่ 23 ก.ย..2564

29 ทําป้ายชื่อผู้บริหาร 500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมทองทําป้าย 500.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ123/2564 ลงวันที่ 27 ก.ย..2564

30 ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้า 30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทลิฟวิ่งบิลเดอร์จํากัด 30,000.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ124/2564 ลงวันที่ 30 ก.ย..2564

31 จ้างทําตรายาง 16,600.00         16,600.00 เฉพาะเจาะจง เฉลิมการพิมพ์ 16,600.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ125/2564 ลงวันที่ 30 ก.ย..2564

32 ซื้อวัสดุงานช่าง 19,888.00         19,888.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภู่พิสิฐ 19,888.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ ซ41/2564 ลงวันที่ 3 ก.ย..2564

33 ซื้อผ้าม่านและฉากกั้น 33,745.00         33,745.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเคอเท็นโฮม 33,745.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ ซ42/2564 ลงวันที่ 3 ก.ย..2564

34 ซื้อวัสดุสํานักงาน 90,000.00         90,000.00 เฉพาะเจาะจง ปัญญาพาณิชย์ 90,000.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ ซ45/2564 ลงวันที่ 29 ก.ย..2564

35 ซื้อฉากกั้นห้องสํานักงาน 23,540.00         23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทลิฟวิ่งบิลเดอร์จํากัด 23,540.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ ซ46/2564 ลงวันที่ 30 ก.ย..2564

36 จ้างทําชั้นวางของ 298,146.00       298,146.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส แอนด์ เอ็น 298,146.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ 2/2564 ลว. 3 กันยายน 2564

37 จ้างซ่อมแซมอาคารฯ 167,955.00       167,955.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส แอนด์ เอ็น 167,955.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ 3/2564 ลว. 3 กันยายน 2564

38 วัสดุสํานักงาน 400,000.00       400,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาพานิชย์ 400,000.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ 8/2564 ลว. 7 กันยายน 2564

39 จ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ 409,300.00       409,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทลิฟวิ่งบิลเดอร์จํากัด 409,000.00       ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ 4/2564 ลว. 28 กันยายน 2564

นางสาวปัทนา  ยานะแก้ว   ผู้รายงาน


