


ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัซ้ือ

๑ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 55,866.08       เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 55,866.08       บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 55,866.08      เสนอราคาต่ าสุด

๒ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 12,007.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 12,007.20       บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 12,007.20      เสนอราคาต่ าสุด

๓ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 2,975.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 2,975.00         ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 2,975.00        เสนอราคาต่ าสุด

๔ จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์ก.ย.64 450.00           เฉพาะเจาะจง นางอ าพนั  จันต๊ะมา 450.00           นางอ าพนั  จันต๊ะมา 450.00           เสนอราคาต่ าสุด

๕ จัดซ้ือน้ าด่ืม ก.ย.64 946.00           เฉพาะเจาะจง นายสุธี  อนิทนนท์ 946.00           นายสุธี  อนิทนนท์ 946.00           เสนอราคาต่ าสุด

๖ จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ศพด. 1,466.00         เฉพาะเจาะจง นางทานตะวัน  แกน่โงน 1,466.00         นางทานตะวัน  แกน่โงน 1,466.00        เสนอราคาต่ าสุด

๗ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (ยาฆา่แมลง) 1,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 1,400.00         ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 1,400.00        เสนอราคาต่ าสุด

๘ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 5 รายการ 3,930.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 3,930.00         นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 3,930.00        เสนอราคาต่ าสุด

๙ จัดซ้ือผงหมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2 กล่อง 7,490.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง 7,490.00         หจก.นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง 7,490.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ คก.คัดกรองผู้ปว่ย Covid-19 53,045.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บญุรักษา 53,045.00       หจก.บญุรักษา 53,045.00      เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน ศษ 6 รายการ 2,264.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 2,264.00         หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 2,264.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 4,240.00         เฉพาะเจาะจง นางทานตะวัน  แกน่โงน 4,240.00         นางทานตะวัน  แกน่โงน 4,240.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,165.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรักพงศ์พานชิ 1,165.00         ร้านรักพงศ์พานชิ 1,165.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๔ จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 23,855.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรักพงศ์พานชิ 23,855.00       ร้านรักพงศ์พานชิ 23,855.00      เสนอราคาต่ าสุด
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๑ จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ ก.ย.64 40,210.56 เฉพาะเจาะจง นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 40,210.56 นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 40,210.56 เสนอราคาต่ าสุด

๒ จ้างเหมาท าตรายาง 830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 830.00 ร้านอวดดี 830.00 เสนอราคาต่ าสุด

๓ จ้างเหมาท าตรายาง ศษ 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 300.00 ร้านอวดดี 300.00 เสนอราคาต่ าสุด

๔ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร 49,500.00 เฉพาะเจาะจง โชคอดุร 49,500.00 โชคอดุร 49,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

๕ จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 1,690.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ  ชิณมาตร 1,690.00 นายวรวุฒิ  ชิณมาตร 1,690.00 เสนอราคาต่ าสุด

๖ จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิศูนย์ปฏบิติัการโควิด 6 ปา้ย เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 0.00 ร้านอวดดี 0.00 เสนอราคาต่ าสุด

๗ จ้างเหมาปรับปรุงบริเวณจุดคัดกรอง ศพด 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยากอ่สร้าง 6,500.00 ร้านสุริยากอ่สร้าง 6,500.00 เสนอราคาต่ าสุด
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