


ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัซ้ือ

๑ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 47,326.64       เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 47,326.64       บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 47,326.64      เสนอราคาต่ าสุด

๒ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 16,496.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 16,496.50       บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 16,496.50      เสนอราคาต่ าสุด

๓ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 2,520.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 2,520.00         ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 2,520.00        เสนอราคาต่ าสุด

๔ จัดซ้ือน้ าด่ืม ม.ีค.65 778.00           เฉพาะเจาะจง นายสุธี  อนิทนนท์ 778.00           นายสุธี  อนิทนนท์ 778.00           เสนอราคาต่ าสุด

๕ จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ คก.อบรมพฒันาหลักสูตรการศึกษา 1,024.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 1,024.00         หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 1,024.00        เสนอราคาต่ าสุด

๖ จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง ท าล าเหมอืง ม.5 บา้นเอยีก 6,325.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรักพงศ์พานชิ 6,325.00         ร้านรักพงศ์พานชิ 6,325.00        เสนอราคาต่ าสุด

๗ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,960.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 1,960.00         นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 1,960.00        เสนอราคาต่ าสุด
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัจา้ง

๑ จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ ม.ีค.65 52,668.96 เฉพาะเจาะจง นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 52,668.96 นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 52,668.96 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 จ้างเหมาบริการงานไฟฟา้ 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์  ต่อกติติกลุ 8,000.00 นายณัฐพงศ์  ต่อกติติกลุ 8,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟปา่ ม.5 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายค าจันทร์  อนิธรรม 5,000.00 นายค าจันทร์  อนิธรรม 5,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟปา่ ม.4 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  เปง็มล 5,000.00 นายธงชัย  เปง็มล 5,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๔ ปา้ยไวนลิ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ 450.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แกว้กลาง 450.00 นายอดุลย์  แกว้กลาง 450.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๕ ปา้ยอะคริลิค ปา้ยสัญลักษณ์การสวมหมวกนริภยั 100% 600.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แกว้กลาง 600.00 นายอดุลย์  แกว้กลาง 600.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๖ คก.กอ่สร้างราวเหล็กกั้นข้างถนนสายสันปา่ตึง-หนองกา๋ย 49,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สันโปง่ คอนสตรัคชั่น 49,000.00 หจก.สันโปง่ คอนสตรัคชั่น 49,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
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