


ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัซ้ือ

๑ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 23,475.64       เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 23,475.64       บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 23,475.64      เสนอราคาต่ าสุด

๒ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 9,181.10         เฉพาะเจาะจง บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 9,181.10         บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 9,181.10        เสนอราคาต่ าสุด

๓ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 1,394.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 1,394.00         ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 1,394.00        เสนอราคาต่ าสุด

๔ จัดซ้ือน้ าด่ืม ก.พ.65 934.00           เฉพาะเจาะจง นายสุธี  อนิทนนท์ 934.00           นายสุธี  อนิทนนท์ 934.00           เสนอราคาต่ าสุด

๕ จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนกลาง 3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  ค าอา้ย 3,000.00         นายศักด์ิ  ค าอา้ย 3,000.00        เสนอราคาต่ าสุด

๖ จัดซ้ือหมกึเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 4 กล่อง 7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จ ากดั 7,800.00         บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จ ากดั 7,800.00        เสนอราคาต่ าสุด

๗ จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 52,766.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรักพงศ์พานชิ 52,766.00       ร้านรักพงศ์พานชิ 52,766.00      เสนอราคาต่ าสุด

๘ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 6,200.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 6,200.00         นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 6,200.00        เสนอราคาต่ าสุด

๙ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 3 รายการ 4,990.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 4,990.00         หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 4,990.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จัดซ้ือหมกึเคร่ืองพมิพ ์ 3 รายการ 10,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จ ากดั 10,520.00       บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จ ากดั 10,520.00      เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ จัดซ้ือกล้องเว็บแคม และไมโครโฟน 2,940.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนวิสไตล์ 2,940.00         ร้านนวิสไตล์ 2,940.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ฉากกั้นผู้มาติดต่อราชการ) 348.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรักพงศ์พานชิ 348.00           ร้านรักพงศ์พานชิ 348.00           เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ จัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในศูนย์พกัคอยในชุมชน CI 9,140.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักด์ิ 9,140.00         ร้านสุรศักด์ิ 9,140.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๔ จัดซ้ือหมกึเคร่ืองพมิพ ์ 2,880.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จ ากดั 2,880.00         บริษทั ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จ ากดั 2,880.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๕ จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ฉากกั้น ศพด.) 7,264.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรักพงศ์พานชิ 7,264.00         ร้านรักพงศ์พานชิ 7,264.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๖ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 28 รายการ 12,038.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 12,038.00       หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 12,038.00      เสนอราคาต่ าสุด

๑๗ จัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในศูนย์พกัคอยในชุมชน CI (ศพด.) 8,790.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 8,790.00         นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 8,790.00        เสนอราคาต่ าสุด
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๑ จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ ก.พ.65 37,811.96 เฉพาะเจาะจง นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 37,811.96 นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 37,811.96 เสนอราคาต่ าสุด

๒ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  อนิธิปวง 9,000.00 นายประเสริฐ  อนิธิปวง 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๓ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สารรวงทอง 9,000.00 นายสมศักด์ิ  สารรวงทอง 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๔ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย  ทพิจร 9,000.00 นายศุภชัย  ทพิจร 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๕ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน ์ ชัยแกว้ 9,000.00 นายรุ่งโรจน ์ ชัยแกว้ 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๖ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิเดช  ทพิจร 7,000.00 นายสุทธิเดช  ทพิจร 7,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๗ จ้างเหมาบริการแมบ่า้น อบต. 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอ าพร  ปวงชมภู 9,000.00 นางอ าพร  ปวงชมภู 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๘ จ้างเหมาบริการ จนท.บนัทกึข้อมลูภาษี 8,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นภสัสร  สุริยา 8,500.00 น.ส.นภสัสร  สุริยา 8,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

๙ จ้างเหมาบริการ พี่เล้ียงเด็ก ศพด.อบต. 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ  ไชยศิลป์ 9,000.00 น.ส.กนกวรรณ  ไชยศิลป์ 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จ้างเหมาบริการ พี่เล้ียงเด็ก ศพด.อบต. 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาว์แกว้  เตปา 9,000.00 น.ส.เสาว์แกว้  เตปา 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ ปา้ยไวนลิ วันมาฆบชูา 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 960.00 ร้านอวดดี 960.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ จ้างเหมาท าอาหารส าหรับ ตชด.+อสม. COVID-19 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ดวงพชิัย 2,800.00 นางวันดี ดวงพชิัย 2,800.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุเครน 4,744.92 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธารา จ ากดั 4,744.92 บริษทั ธารา จ ากดั 4,744.92 เสนอราคาต่ าสุด

๑๔ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กล 8441 1,150.00 เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิ  ค าอา้ย 1,150.00 นายศักด์ิ  ค าอา้ย 1,150.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๕ ปา้ยไวนลิ รับสมคัรเด็กปฐมวัย 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แกว้กลาง 1,800.00 นายอดุลย์  แกว้กลาง 1,800.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๖ ปา้ยไวนลิ มาตรการเตรียมความพร้อมฯ COVID-19 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 1,680.00 ร้านอวดดี 1,680.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๗ จ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดกระจก 4 รายการ 900.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แกว้กลาง 900.00 นายอดุลย์  แกว้กลาง 900.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๘ จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟปา่ ม.1 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แกว้กลาง 5,000.00 นายอดุลย์  แกว้กลาง 5,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๙ จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟปา่ ม.6 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัน  ปู่วัน 5,000.00 นายวัน  ปู่วัน 5,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๒๐ จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟปา่ ม.3 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแดง  สุริยา 5,000.00 นายแดง  สุริยา 5,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๒๑ คก.กอ่สร้างถนน คสล. ม.2 สายสันปา่ยาง-สันปา่ตึง 497,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม ่สมพร คอนสทรัคชั่น 497,000.00 หจก.เชียงใหม ่สมพร คอนสทรัคชั่น497,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๒๒ คก.กอ่สร้างถนน คสล. ม.5 สายบา้นเอยีก-ผาแด่น 497,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม ่สมพร คอนสทรัคชั่น 497,000.00 หจก.เชียงใหม ่สมพร คอนสทรัคชั่น497,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
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๒๓ คก.กอ่สร้างถนน คสล. ม.2 สายสันปา่ยาง (ต่อจากเดิม) 497,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม ่สมพร คอนสทรัคชั่น 497,000.00 หจก.เชียงใหม ่สมพร คอนสทรัคชั่น497,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๒๔ คก.กอ่สร้างก าแพงกนัดิน คสล. ม.3 บา้นสันปา่ตึง 475,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สันโปง่ คอนสตรัคชั่น 475,000.00 หจก.สันโปง่ คอนสตรัคชั่น 475,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
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