


ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัซ้ือ

๑ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 26,275.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 26,275.20       บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 26,275.20      เสนอราคาต่ าสุด

๒ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 5,459.80         เฉพาะเจาะจง บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 5,459.80         บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 5,459.80        เสนอราคาต่ าสุด

๓ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 2,626.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 2,626.00         ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 2,626.00        เสนอราคาต่ าสุด

๔ จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์ส.ค.64 465.00           เฉพาะเจาะจง นางอ าพนั  จันต๊ะมา 465.00           นางอ าพนั  จันต๊ะมา 465.00           เสนอราคาต่ าสุด

๕ จัดซ้ือน้ าด่ืม ส.ค.64 1,026.00         เฉพาะเจาะจง นายสุธี  อนิทนนท์ 1,026.00         นายสุธี  อนิทนนท์ 1,026.00        เสนอราคาต่ าสุด

๖ จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน 20 รายการ 12,360.00       เฉพาะเจาะจง กนกพลการไฟฟา้ 12,360.00       กนกพลการไฟฟา้ 12,360.00      เสนอราคาต่ าสุด

๗ จัดซ้ือกระจกโค้ง 41,800.00       เฉพาะเจาะจง M.K. Group 41,800.00       M.K. Group 41,800.00      เสนอราคาต่ าสุด

๘ จัดซ้ือหมกึเคร่ืองพมิพ์ 3,480.00         เฉพาะเจาะจง เอส.เค.การค้า 3,480.00         เอส.เค.การค้า 3,480.00        เสนอราคาต่ าสุด

๙ จัดซ้ือหมกึเคร่ืองพมิพ์ 13,880.00       เฉพาะเจาะจง เอส.เค.การค้า 13,880.00       เอส.เค.การค้า 13,880.00      เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ เวชภณัฑ์ยา 4,590.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บญุรักษา (1974) 4,590.00         หจก.บญุรักษา (1974) 4,590.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ จัดซ้ือผ้าคลุมเกา้อี้นวม 6,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 6,000.00         หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 6,000.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 23 รายการ 11,064.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 11,064.00       หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 11,064.00      เสนอราคาต่ าสุด
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๑ จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ ส.ค.64 51,151.04 เฉพาะเจาะจง นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 51,151.04 นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 51,151.04 เสนอราคาต่ าสุด

๒ จ้างเหมาย้ายและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย  สาสัตย์ 5,000.00 นายเอกชัย  สาสัตย์ 5,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๓ จ้างเหมาดัดแปลงประตูส านกังาน 60,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สว่างศิลปอ์ลูมเินยีม 60,800.00 บจก.สว่างศิลปอ์ลูมเินยีม 60,800.00 เสนอราคาต่ าสุด

๔ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ยิ่งเจริญรุ่งเรืองแอร์ ซัพพลาย 3,300.00 ยิ่งเจริญรุ่งเรืองแอร์ ซัพพลาย 3,300.00 เสนอราคาต่ าสุด

๕ จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ 1,060.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีลา  ศรีธิ 1,060.00 นางศรีลา  ศรีธิ 1,060.00 เสนอราคาต่ าสุด

๖ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 1,990.00 เฉพาะเจาะจง นายทวัตร์  ค าต๊ิบ 1,990.00 นายทวัตร์  ค าต๊ิบ 1,990.00 เสนอราคาต่ าสุด

๗ จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4 เคร่ือง 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชิงชาย แอร์เซอร์วิส 16,800.00 ร้านเชิงชาย แอร์เซอร์วิส 16,800.00 เสนอราคาต่ าสุด

๘ คก.กอ่สร้างถนน คสล. ม.3 (ซ.บา้นนายสุทธิพงศ์) 64,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยากอ่สร้าง 64,000.00 ร้านสุริยากอ่สร้าง 64,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๙ คก.กอ่สร้างถนน คสล. ม.4 ซ.17 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ธรรม 40,000.00 ร้านจันทร์ธรรม 40,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ คก.กอ่สร้างถนน คสล. ม.4 ซ.18 152,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ธรรม 152,000.00 ร้านจันทร์ธรรม 152,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ คก.กอ่สร้างถนน คสล. ม.4 ซ.20 เชื่อมต่อ ม.3 195,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.สายปายค้าวัสดุและปโิตรเลียม 195,000.00 หจก.ส.สายปายค้าวัสดุและปโิตรเลียม195,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ คก.กอ่สร้างถนนคสล. ม.2 ซ.บา้นนายต๊ิบ วงค์หลาย 445,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 445,000.00 ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 445,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
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