
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 ทําป้ายไวนิลวันฉัตรมงคล 180.00          180.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจอมทองทําป้าย 180.00           ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ61/2565 ลงวันที่ 3 พ.ค.2565
2 ทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรฐาน สพป. 350.00          350.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจอมทองทําป้าย 350.00           ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ62/2565 ลงวันที่ 3 พ.ค.2565
3 ซ่อมแซมประตูห้องทํางาน 9,750.00        9,750.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทภู่พิสิฐ 1994 จํากัด 9,750.00         ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ63/2565 ลงวันที่ 9 พ.ค.2565
4 ซ่อมแซมโปรเจ็คเตอร์ 7,000.00        7,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.หยาดนภา ตั๋นธรรม 7,000.00         ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ64/2565 ลงวันที่ 10 พ.ค.2565
5 ซ่อมแซมเครื่องสํารองไฟ 1,520.00        1,520.00    เฉพาะเจาะจง หสม.เอซีคอมพิวเตอร์ 1,520.00         ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ65/2565 ลงวันที่ 10 พ.ค.2565
6 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์2เครื่อง 3,600.00        3,600.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.หยาดนภา ตั๋นธรรม 3,600.00         ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ66/2565 ลงวันที่ 10 พ.ค.2565
7 จ้างทําป้านพลาสวูดโครงการคุณธรรมฯ 8,200.00        8,200.00    เฉพาะเจาะจง ร้านนพเก้าโฆษณา 8,200.00         ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ67/2565 ลงวันที่ 18 พ.ค.2565
8 ถ่ายเอกสารประเมินรอง ผอ.สพป.ชม.6 4,432.00        4,432.00    เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจถ่ายเอกสาร 4,432.00         ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ68/2565 ลงวันที่ 18 พ.ค.2565
9 จ้างทําโฟมบอร์ดประเมินรอง ผอ.สพป.ชม.6 6,175.00        6,175.00    เฉพาะเจาะจง หจก.กราฟฟิกลําพูน 6,175.00         ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ69/2565 ลงวันที่18 พ.ค.2565
10 จ้างทําป้ายฟิวเจอร์บอร์ดประเมินรอง ผอ.สพป.ชม.6 1600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมทองทําป้าย 1,600.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ70/2565 ลงวันที่ 18 พ.ค.2565
11 ทําป้ายโฟมบอร์ดNo Gift 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมทองทําป้าย 560.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ71/2565 ลงวันที่ 20 พ.ค.2565
12 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้อง ผอ.การเงินฯ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคาร์แคร์แอร์เซอร์วิส 750.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ72/2565 ลงวันที่ 20 พ.ค.2565
13 ซ่อมแซมปั้มน้ํา 4,890.00          4,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภู่พิสิฐ 4,890.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ73/2565 ลงวันที่ 23 พ.ค.2565
14 ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์กลุ่มการเงิน 3 เครื่อง 4,650.00          4,650.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เอซีคอมพิวเตอร์ 4,650.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ74/2565 ลงวันที่ 23 พ.ค.2565
15 ทําคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจถ่ายเอกสาร 1,500.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ75/2565 ลงวันที่ 23 พ.ค.2565
16 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กลุ่มส้งเสริมฯ 1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หยาดนภา ตั๋นธรรม 1,800.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ76/2565 ลงวันที่ 27 พ.ค.2565
17 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มบัญชีถือจ่าย จ.18 620.00             620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภูมิใจถ่ายเอกสาร 620.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ77/2565 ลงวันที่ 27 พ.ค.2565
18 ซ่อมแซมเครื่องสํารองไฟ4เครื่อง กลุ่มบุคคล 3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.หยาดนภา ตั๋นธรรม 3,000.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ78/2565 ลงวันที่ 30 พ.ค.2565
19 ซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในสํานักงาน 7,150.00          7,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคาร์แคร์แอร์เซอร์วิส 7,150.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ79/2565 ลงวันที่ 30 พ.ค.2565
20 จ้างเหมารถตู้โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 13,500.00        13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร บุญธรรม 13,500.00 ราคาต่ําสุดในท้องถิ่น เลขที่ จ80/2565 ลงวันที่ 31 พ.ค.2565

นางสาวปัทนา  ยานะแก้ว  ผู้รายงาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565


