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

1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 540.00       540.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 540.00        หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 540.00 ราคาท้องตลาด 97/2563  , ลว.6/ส.ค/2563
2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สํานักปลัด) 4,600.00    4,600.00      เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม 4,600.00     ร้านชา่งคอม 4,600.00 ราคาท้องตลาด 98/2563  , ลว.6/ส.ค/2563
3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์(กองคลัง) 1,700.00  1,700.00      เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม 1,700.00    ร้านชา่งคอม 1,700.00 ราคาท้องตลาด 99/2563  , ลว.11/ส.ค/2563
4 จัดซื้อน้ํามันดีเซล ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 30,000.00  30,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.กรกาลันต ์ปโิตรเลียม 30,000.00   บ.กรกาลันต์ ปโิตรเลียม 30,000.00 ราคาท้องตลาด 100/2563 , ลว.11/ส.ค/2563
5 จัดซื้อน้ํามันเบนซิน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 19,100.00    19,100.00    เฉพาะเจาะจง บ.กรกาลันต ์ปิโตรเลียม 19,100.00   บ.กรกาลันต์ ปิโตรเลียม 19,100.00 ราคาท้องตลาด 101/2563 ,ลว.11/ส.ค/2563
6 จัดซื้อตู้เก็บของ 9 ช่อง 2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านตนานุวัฒน์ 2,000.00     ร้านตนานุวัฒน์ 2,000.00 ราคาท้องตลาด 102/2563 ,ลว.19/ส.ค/2563
7 จัดซื้อครุภัณฑส์ํานักงาน 4,000.00      4,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านตนานุวัฒน์ 4,000.00     ร้านตนานุวัฒน์ 4,000.00 ราคาท้องตลาด 103/2563 ,ลว.19/ส.ค/2563
8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศกึษา) 3,629.00      3,629.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 3,629.00     หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 3,629.00 ราคาท้องตลาด 104/2563 ,ลว.21/ส.ค/2563
9 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (สํานักปลัด) 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง รา้นคนทําสวน 2,500.00     ร้านคนทําสวน 2,500.00 ราคาท้องตลาด 105/2563 ,ลว.24/ส.ค/2563

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 2,625.00      2,625.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 2,625.00     หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 2,625.00 ราคาท้องตลาด 106/2563 , ลว.25/ส.ค/2563
11 จัดซื้อหินคลุก (กองชา่ง) 9,784.00     9,784.00     เฉพาะเจาะจง รา้นเชยีงใหมพ่งศธร 9,000.00     ร้านเชียงใหมพ่งศธร 9,000.00 ราคาท้องตลาด 107/2563, ลว.26/ส.ค/2563
12 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 255,009.60  255,009.60  เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ 255,009.60 บ.เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ 255,009.60 ราคาท้องตลาด 8/2563  , ลว.3/ส.ค/2563
13 จ้างตัดหญา้ 2 ขา้งทาง หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 21,500.00    21,500.00    เฉพาะเจาะจง นายสงัด  บุญลี 2,500.00     นายสงัด  บุญลี 2,500.00 84/2563  , ลว.4/ส.ค/2563
14 จา้งซอ่มแซมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัส 054-42-0001 400.00         400.00          เฉพาะเจาะจง รา้นแมร่ิมหมอ้น้ํา 400.00        ร้านแม่ริมหม้อน้ํา 400.00 85/2563  , ลว.6/ส.ค/2563
15 จา้งซอ่มแซม เครื่องคอมพวิเตอร์ รหัส 416-61-0098 750.00         750.00          เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม 750.00       ร้านชา่งคอม 750.00 86/2563  , ลว.7/ส.ค/2563
16 เช่าพื้นที่ระบบจัดการเว็บไซตแ์ละโดเมน 13,375.00   13,375.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไอทโีกลโบล จํากัด 13,375.00  บ.ไอทโีกลโบล จํากัด 13,375.00 87/2563  , ลว.11/ส.ค/2563
17 จา้งซอ่มแซมเครื่องพ่นหมอกควัน  10,260.00    10,260.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เคมเทคแอนด์เมดิคอลกรุป๊ 10,260.00   หจก.เคมเทคแอนด์เมดิคอลกรุป๊ 10,260.00 88/2563  , ลว.14/ส.ค/2563
18 จ้างพ่นหมอกควัน ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 13,000.00      13,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  ชาวเวียง 13,000.00   นายอภิชาติ  ชาวเวียง 13,000.00 89/2563  , ลว.14/ส.ค/2563
19 จ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่  3 บ้านสะลวงนอก 16,150.00      16,150.00      เฉพาะเจาะจง นายมนูญ   กาคํา 3,500.00     นายมนูญ   กาคํา 3,500.00 90/2563  , ลว.17/ส.ค/2563
20 จ้างติดตัง้เครื่องปรับอากาศ รหัส 416-63-0016 2,600.00        2,600.00        เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ  มะศักดิ์ 2,600.00     นายอมรเทพ  มะศักดิ์ 2,600.00 91/2563  , ลว.19/ส.ค/2563
21 จ้างตัดหญ้า ศพด.บ้านแม่ก๊ะเปียง 600.00            600.00            เฉพาะเจาะจง นางนิภาพร รม่เกลา้ฟา้งาม 600.00        นางนิภาพร รม่เกลา้ฟา้งาม 600.00 92/2563  , ลว.21/ส.ค/2563
22 จ้างทําป้ายไวนิล 1,120.00        1,120.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพซีเีวิร์ค 1,120.00     รา้นพซีเีวริค์ 1,120.00 93/2563  , ลว.25/ส.ค/2563
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