


ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัซ้ือ

๑ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 25,024.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 25,024.00       บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 25,024.00      เสนอราคาต่ าสุด

๒ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 12,627.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 12,627.50       บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 12,627.50      เสนอราคาต่ าสุด

๓ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 1,110.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 1,110.00         ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 1,110.00        เสนอราคาต่ าสุด

๕ จัดซ้ือน้ าด่ืม ธ.ค.64 526.00           เฉพาะเจาะจง นายสุธี  อนิทนนท์ 526.00           นายสุธี  อนิทนนท์ 526.00           เสนอราคาต่ าสุด

๖ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 4,700.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 4,700.00         หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 4,700.00        เสนอราคาต่ าสุด

๗ จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 14 รายการ 26,032.00       เฉพาะเจาะจง กนกพลการไฟฟา้ 26,032.00       กนกพลการไฟฟา้ 26,032.00      เสนอราคาต่ าสุด

๘ จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 11,900.00       เฉพาะเจาะจง ตนานวุัฒน์ 11,900.00       ตนานวุัฒน์ 11,900.00      เสนอราคาต่ าสุด

๙ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คลัง 14,800.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 14,800.00       บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.14,800.00      เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ช่าง 22,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 22,000.00       บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.22,000.00      เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ศษ 22,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 22,000.00       บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.22,000.00      เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 6 รายการ 3,370.00         เฉพาะเจาะจง นางทานตะวัน แกน่โงน 3,370.00         นางทานตะวัน แกน่โงน 3,370.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 10 รายการ 3,061.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 3,061.00         หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 3,061.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๔ จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 991.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรักพงศ์พานชิ 991.00           ร้านรักพงศ์พานชิ 991.00           เสนอราคาต่ าสุด

๑๕ จัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ไฟฟา้ 4,420.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 4,420.00         นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 4,420.00        เสนอราคาต่ าสุด
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๑ จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ ธ.ค.64 41,886.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 41,886.00 นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 41,886.00 เสนอราคาต่ าสุด

๒ จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปั่นไฟ 2,260.00 เฉพาะเจาะจง นายทวัตร์  ค าต๊ิบ 2,260.00 นายทวัตร์  ค าต๊ิบ 2,260.00 เสนอราคาต่ าสุด

๓ จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 2,490.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีลา  ศรีธิ 2,490.00 นางศรีลา  ศรีธิ 2,490.00 เสนอราคาต่ าสุด

๔ จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภยั 1669 21,828.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชุนศิลป์ 21,828.00 หจก.ชุนศิลป์ 21,828.00 เสนอราคาต่ าสุด

๕ จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 2,821.00 เฉพาะเจาะจง นายทวัตร์  ค าต๊ิบ 2,821.00 นายทวัตร์  ค าต๊ิบ 2,821.00 เสนอราคาต่ าสุด

๖ จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพฒันาทอ้งถิ่นฯ 2,011.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดุสิตโฟโต้ 2,011.00 ร้านดุสิตโฟโต้ 2,011.00 เสนอราคาต่ าสุด
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