


ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัซ้ือ

๑ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 21,582.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 21,582.40       บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 21,582.40      เสนอราคาต่ าสุด

๒ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 11,786.30       เฉพาะเจาะจง บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 11,786.30       บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 11,786.30      เสนอราคาต่ าสุด

๓ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 1,950.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 1,950.00         ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 1,950.00        เสนอราคาต่ าสุด

๔ จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์ต.ค.63 465.00           เฉพาะเจาะจง นางอ าพนั  จันต๊ะมา 465.00           นางอ าพนั  จันต๊ะมา 465.00           เสนอราคาต่ าสุด

๕ จัดซ้ือน้ าด่ืม ต.ค.63 1,885.00         เฉพาะเจาะจง นายสุธี  อนิทนนท์ 1,885.00         นายสุธี  อนิทนนท์ 1,885.00        เสนอราคาต่ าสุด

๖ จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (หมกึพมิพเ์ลเซอร์) 22,500.00       เฉพาะเจาะจง เชียงใหม ่เอส.อาร์ 22,500.00       เชียงใหม ่เอส.อาร์ 22,500.00      เสนอราคาต่ าสุด

๗ จัดซ้ือถ้วยรางวัล คก.ประเพณีลอยกระทง 1,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม ่ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 1,500.00         หจก.เชียงใหม ่ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 1,500.00        เสนอราคาต่ าสุด

๘ จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ คก.ประเพณีลอยกระทง 1,750.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 1,750.00         นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 1,750.00        เสนอราคาต่ าสุด
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๑ จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย  ทพิจร 54,000.00 นายศุภชัย  ทพิจร 54,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๒ จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน ์ ชัยแกว้ 54,000.00 นายรุ่งโรจน ์ ชัยแกว้ 54,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๓ จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  อนิธิปวง 54,000.00 นายประเสริฐ  อนิธิปวง 54,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๔ จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  จิระโต 51,000.00 นายสุเทพ  จิระโต 51,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๕ จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สารรวงทอง 54,000.00 นายสมศักด์ิ  สารรวงทอง 54,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๖ จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธยา  ค าแสง 21,000.00 นายสนธยา  ค าแสง 21,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๗ จ้างเหมาบริการแมบ่า้นส านกังาน 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอ าพร ปวงชมภู 51,000.00 นางอ าพร ปวงชมภู 51,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๘ จ้างเหมาบริการเจ้าหนา้ที่บนัทกึข้อมลู 45,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรัชญา เตวิน 45,000.00 น.ส.จิรัชญา เตวิน 45,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๙ จ้างเหมาบริการแมบ่า้น ศพด. 48,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ  ไชยศิลป์ 48,000.00 น.ส.กนกวรรณ  ไชยศิลป์ 48,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จ้างเหมาบริการพี่เล้ียงเด็กปฐมวัย ศพด. 54,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาว์แกว้  เตปา 54,000.00 น.ส.เสาว์แกว้  เตปา 54,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ จ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายองอาจ  อนิธรรม 30,000.00 นายองอาจ  อนิธรรม 30,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชืฯ 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพชัรพงษ ์ อนิชัย 60,000.00 นายพชัรพงษ ์ อนิชัย 60,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ ต.ค.63 47,384.88 เฉพาะเจาะจง นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 47,384.88 นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 47,384.88 เสนอราคาต่ าสุด

๑๔ จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบญัญัติ ปี2564 3,607.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดุสิตโฟโต้ 3,607.00 ร้านดุสิตโฟโต้ 3,607.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๕ จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ฯ 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 450.00 ร้านอวดดี 450.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๖ จ้างเปล่ียนยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง นจ380 12,400.00 เฉพาะเจาะจง เอ แอนด์ เอม็ การยาง 12,400.00 เอ แอนด์ เอม็ การยาง 12,400.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๗ จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างแผนการด าเนนิงาน ปี2564 290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดุสิตโฟโต้ 290.00 ร้านดุสิตโฟโต้ 290.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๘ จ้างเหมาถ่ายเอกสารการเรียนการสอน 2/2563 4,392.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดุสิตโฟโต้ 4,392.00 ร้านดุสิตโฟโต้ 4,392.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๙ ปา้ยไวนลิ จิตอาสา"ท าดีเพื่อชาติ ศาสน ์กษตัริย์" 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 450.00 ร้านอวดดี 450.00 เสนอราคาต่ าสุด

๒๐ จ้างเหมาขัดราชวัตร คก.ประเพณีลอยกระทง 500.00 เฉพาะเจาะจง นางนภสร แสงมณี 500.00 นางนภสร แสงมณี 500.00 เสนอราคาต่ าสุด
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