
วงเงนิ ราคาที่ตกลงซื้อ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
ที่จะซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือจ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือขอ้
หรอืจา้ง  โดยสรุป ตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้างของ ศพด.บ้านแม่ก๊ะเปียง 2,520.00    2,520.00       เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช 2,520.00     ร้านรักพงศ์พานิช 2,520.00 ราคาท้องตลาด 88/2563  , ลว.13/ก.ค/2563
2 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง (กองชา่ง) 1,506.00    1,506.00       เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช 1,506.00     ร้านรักพงศ์พานิช 1,506.00 ราคาท้องตลาด 89/2563  , ลว.15/ก.ค/2563
3 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองชา่ง) 1,515.00  1,515.00       เฉพาะเจาะจง รา้นเอสเคการไฟฟ้า 1,515.00     ร้านเอสเคการไฟฟ้า 1,515.00 ราคาท้องตลาด 90/2563  , ลว.15/ก.ค/2563
4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชา่ง) 6,434.00    6,434.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 6,434.00     หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 6,434.00 ราคาท้องตลาด 91/2563  , ลว.16/ก.ค/2563
5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองชา่ง) 1,420.00      1,420.00       เฉพาะเจาะจง ร้านช่างคอม 1,420.00     ร้านช่างคอม 1,420.00 ราคาท้องตลาด 92/2563  , ลว.16/ก.ค/2563
6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 4,793.00     4,793.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 4,793.00    หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 4,793.00 ราคาท้องตลาด 93/2563  , ลว.17/ก.ค/2563
7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 4,809.00      4,809.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 4,809.00     หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 4,809.00 ราคาท้องตลาด 94/2563  , ลว.17/ก.ค/2563
8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศกึษา) 925.00         925.00          เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม 925.00        ร้านชา่งคอม 925.00 ราคาท้องตลาด 95/2563  , ลว.22/ก.ค/2563
9 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองชา่ง) 6,255.00      6,255.00       เฉพาะเจาะจง รา้นเอสเคการไฟฟ้า 6,255.00     ร้านเอสเคการไฟฟ้า 6,255.00 ราคาท้องตลาด 96/2563  , ลว.30/ก.ค/2563

10 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 36,300.00    36,300.00    เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม 36,300.00   ร้านชา่งคอม 36,300.00 ราคาท้องตลาด 6/2563  , ลว.8/ก.ค/2563
11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 31,352.28   31,352.28   เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ 31,352.28  บ.เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ 31,352.28 ราคาท้องตลาด 7/2563  , ลว.22/ก.ค/2563
12 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพวิเตอร์ รหัส 416-56-0046 750.00         750.00          เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม 750.00       ร้านชา่งคอม 750.00 78/2563  , ลว.13/ก.ค/2563
13 จ้างเหมาตัดหญา้ ศพด.บ้านกาดฮาว 600.00          600.00          เฉพาะเจาะจง นายอินทร  สายรุด 600.00        นายอินทร  สายรุด 600.00 79/2563  , ลว.16/ก.ค/2563
14 จ้างเหมาตัดหญา้ 2 ขา้งทาง หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเดช  อินต๊ะรัง 2,500.00     นายเดช  อินต๊ะรัง 2,500.00 80/2563  , ลว.16/ก.ค/2563
15 จ้างจัดทําสติ๊กเกอร์ รถยนต์กู้ชีพกูภ้ัย 250.00         250.00          เฉพาะเจาะจง รา้นพีซีเวริ์ค 250.00        ร้านพีซีเวิร์ค 250.00 81/2563  , ลว.17/ก.ค/2563
16 จ้างซอ่มแซมเตาเผาขยะ หมายเลขที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 280-62-0002 13,130.00   13,130.00   เฉพาะเจาะจง นายอินสม  นันตา 13,000.00   นายอินสม  นันตา 13,000.00 82/2563  , ลว.17/ก.ค/2563
17 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ 18,000.00    18,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสุวารินทร ์พุทธเหมาะ 18,000.00   นางสุวารินทร ์พุทธเหมาะ 18,000.00 83/2563  , ลว.31/ก.ค/2563
18 โครงการวางท่อส่งน้ําประปา หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 405,000.00    400,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ธรรม 399,000.00 ร้านจันทร์ธรรม 399,000.00 20/2563  , ลว.10/ก.ค/2563
19 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูที่ 3 บ้านสะลวงนอก 447,000.00   417,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมโ่สภากอ่สรา้ง 415,000.00 หจก.เชยีงใหมโ่สภากอ่สรา้ง 415,000.00 21/2563  , ลว.16/ก.ค/2563
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