


ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัซ้ือ

๑ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 22,358.84       เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 22,358.84       บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 22,358.84      เสนอราคาต่ าสุด

๒ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 12,338.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 12,338.60       บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 12,338.60      เสนอราคาต่ าสุด

๓ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 1,800.00         ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 1,800.00        เสนอราคาต่ าสุด

๔ จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์ก.พ.64 420.00           เฉพาะเจาะจง นางอ าพนั  จันต๊ะมา 420.00           นางอ าพนั  จันต๊ะมา 420.00           เสนอราคาต่ าสุด

๕ จัดซ้ือน้ าด่ืม ก.พ.64 1,294.00         เฉพาะเจาะจง นายสุธี  อนิทนนท์ 1,294.00         นายสุธี  อนิทนนท์ 1,294.00        เสนอราคาต่ าสุด

๖ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 22,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ไอ. คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 22,000.00       บจก.เอ.ไอ. คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.22,000.00      เสนอราคาต่ าสุด

๗ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 44,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ไอ. คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 44,000.00       บจก.เอ.ไอ. คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.44,000.00      เสนอราคาต่ าสุด

๘ จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ USB Wireless 590.00           เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ไอ. คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 590.00           บจก.เอ.ไอ. คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 590.00           เสนอราคาต่ าสุด

๙ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 22 รายการ 8,513.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 8,513.00         หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 8,513.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 12,090.00       เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 12,090.00       นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 12,090.00      เสนอราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
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๑ จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ ก.พ.64 38,220.08 เฉพาะเจาะจง นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 38,220.08 นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 38,220.08 เสนอราคาต่ าสุด

๒ จ้างซ่อมเคร่ืองปรินเตอร์ 800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ไอ. คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 800.00 บจก.เอ.ไอ. คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 800.00 เสนอราคาต่ าสุด

๓ จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพกู้ภยั 1,866.08 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านครพงิค์ เชียงใหม่ 1,866.08 บจก.โตโยต้านครพงิค์ เชียงใหม่ 1,866.08 เสนอราคาต่ าสุด

๔ จ้างซ่อมเคร่ืองมกิเซอร์ แอมป์ 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ไอ. คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 1,700.00 บจก.เอ.ไอ. คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 1,700.00 เสนอราคาต่ าสุด

๕ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (แนวเขต) 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ดุสิตโฟโต้ 1,050.00 ดุสิตโฟโต้ 1,050.00 เสนอราคาต่ าสุด

๖ ปา้ยไวนลิ คก.กจิกรรมวันมาฆบชูา 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 960.00 ร้านอวดดี 960.00 เสนอราคาต่ าสุด

๗ จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟปา่ ม.1 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพ กาหลง 5,000.00 นายนพ กาหลง 5,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๘ คก.วางกล่องเกเบี้ยน ม.5 498,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ธรรม 498,000.00 ร้านจันทร์ธรรม 498,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
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