
วงเงินท่ีจะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

หรือจะจ้าง ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน - โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหาร 15,000.00    15,000.00     เฉพาะเจาะจง 15,000.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมกก

เฟอร์นิเจอร์
15,500.00   เสนอราคาต่ าสุด 17/2564 ลว.18พ.ย.63

2 ครุภัณฑ์ส านักงาน - โครงการจัดซ้ือเก้าอ้ีห้องประชุม 30,000.00    30,000.00     เฉพาะเจาะจง 30,000.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมกก

เฟอร์นิเจอร์
30,000.00   เสนอราคาต่ าสุด 23/2564 ลว.4ธ.ค.63

3 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายชาญเดช หมุดใหม่      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 66/2564 ลว.1ธ.ค.63

4 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายมานิตย์ สลีสองสม      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 67/2564 ลว.1ธ.ค.63

5 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายภูวเดช พิทักษ์เจริญเดช      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 68/2564 ลว.1ธ.ค.63

6 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวพรสุดา โวยยือกู่      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 69/2564 ลว.1ธ.ค.63

7 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวรุ่งรัศมี อาจศัตรู      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 70/2564 ลว.1ธ.ค.63

8 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวพรรณิภา ตะต้องใจ      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 71/2564 ลว.1ธ.ค.63

9 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาววนิดา กุลสุทธิ      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 72/2564 ลว.1ธ.ค.63

10 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายคมสรรค์ แก้วด า      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 73/2564 ลว.1ธ.ค.63

11 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายศักดาฤทธ์ิ ศรีเขียว      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 74/2564 ลว.1ธ.ค.63

12 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวรุจิเรข หมายดี      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 75/2564 ลว.1ธ.ค.63

13 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายกฤษณะ เมืองค า      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 76/2564 ลว.1ธ.ค.63

14 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวสายรุ้ง วะรีวะราช      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 77/2564 ลว.1ธ.ค.63

15 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวภัสสรา นกงาม      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 78/2564 ลว.1ธ.ค.63

16 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางนฤมล แซ่ลี      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 79/2564 ลว.1ธ.ค.63

17 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางพรพรรณ ไอสาม      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 80/2564 ลว.1ธ.ค.63

18 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายสราวุธ ทรายทอง      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 81/2564 ลว.1ธ.ค.63

19 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางอ าไพ สอนสุกอง      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 82/2564 ลว.1ธ.ค.63

20 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาริศา ฟุ้งพานิชกุล      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 83/2564 ลว.1ธ.ค.63
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21 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวนารีวรรณ ปันค า      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 84/2564 ลว.1ธ.ค.63

22 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวเมทินี  โบรสศักด์ิ      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 85/2564 ลว.1ธ.ค.63

23 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563       9,000.00       9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวสิริกัญญา นวเลิศ      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 86/2564 ลว.1ธ.ค.63

24 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       1,816.86       1,816.86 เฉพาะเจาะจง           1,816.86 บริษัท มิตซูล้านนา จ ากัด      1,816.86 เสนอราคาต่ าสุด 94/2564 ลว.16ธ.ค.63

25 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน     17,180.00      17,180.00 เฉพาะเจาะจง         17,180.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเจริญทอง

ปิโตรเลียม
   17,180.00 เสนอราคาต่ าสุด

26

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการรณรงค์ลด

อุบัติเหตุุช่วงเทศกาล

15,000.00    15,000.00     เฉพาะเจาะจง 15,000.00        ปร้ิน คัลเลอร์ ดีไซน์ 15,000.00   เสนอราคาต่ าสุด 95/2564 ลว.23ธ.ค.63

27 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน เดือน พฤศจิกายน 2563 3,000.00      3,000.00      เฉพาะเจาะจง 3,000.00          นางสมศรี ประมาค่ัง 3,000.00     เสนอราคาต่ าสุด 60.1/2564 ลว.2พ.ย.63

28 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน เดือน พฤศจิกายน 2563 6,600.00      6,600.00      เฉพาะเจาะจง 6,600.00          นายขวัญชัย จักแก้ว 6,600.00     เสนอราคาต่ าสุด 60.1/2564 ลว.2พ.ย.63

29 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน เดือน พฤศจิกายน 2563 7,125.00      7,125.00      เฉพาะเจาะจง 7,125.00          นายชวน  ประมาค่ัง 7,125.00     เสนอราคาต่ าสุด 60.1/2564 ลว.2พ.ย.63

30 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน เดือน พฤศจิกายน 2563 8,550.00      8,550.00      เฉพาะเจาะจง 8,550.00          นายชวน  ประมาค่ัง 8,550.00     เสนอราคาต่ าสุด 60.1/2564 ลว.2พ.ย.63

31 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน เดือน พฤศจิกายน 2563 8,100.00      8,100.00      เฉพาะเจาะจง 8,100.00          นายลายฟิน แซ่เต๋ิน 8,100.00     เสนอราคาต่ าสุด 60.1/2564 ลว.2พ.ย.63

32 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน เดือน พฤศจิกายน 2563 3,800.00      3,800.00      เฉพาะเจาะจง 3,800.00          นางสาวลลิตา ดาวุธ 3,800.00     เสนอราคาต่ าสุด 60.1/2564 ลว.2พ.ย.63

33 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน เดือน พฤศจิกายน 2563 8,100.00      8,100.00      เฉพาะเจาะจง 8,100.00          นายเกาเสียว แซ่ผ่าน 8,100.00     เสนอราคาต่ าสุด 60.1/2564 ลว.2พ.ย.63

34 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน  เดือน ธันวาคม 2563 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง 6,000.00          นางสมศรี ประมาค่ัง 6,000.00     เสนอราคาต่ าสุด 87/2564 ลว.1ธ.ค.63

35 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน  เดือน ธันวาคม 2563 12,600.00    12,600.00     เฉพาะเจาะจง 12,600.00        นายขวัญชัย จักแก้ว 12,600.00   เสนอราคาต่ าสุด 88/2564 ลว.1ธ.ค.63

36 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน  เดือน ธันวาคม 2563 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง 7,500.00          นายชวน  ประมาค่ัง 7,500.00     เสนอราคาต่ าสุด 89/2564 ลว.1ธ.ค.63

37 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน  เดือน ธันวาคม 2563 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง 9,000.00          นายชวน  ประมาค่ัง 9,000.00     เสนอราคาต่ าสุด 90/2564 ลว.1ธ.ค.63

38 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน  เดือน ธันวาคม 2563 16,200.00    16,200.00     เฉพาะเจาะจง 16,200.00        นายลายฟิน แซ่เต๋ิน 16,200.00   เสนอราคาต่ าสุด 91/2564 ลว.1ธ.ค.63

39 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน  เดือน ธันวาคม 2563 7,600.00      7,600.00      เฉพาะเจาะจง 7,600.00          นางสาวลลิตา ดาวุธ 7,600.00     เสนอราคาต่ าสุด 92/2564 ลว.1ธ.ค.63

40 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน  เดือน ธันวาคม 2563 16,200.00    16,200.00     เฉพาะเจาะจง 16,200.00        นายเกาเสียว แซ่ผ่าน 16,200.00   เสนอราคาต่ าสุด 93/2564 ลว.1ธ.ค.63

41 ซ่อมแซมถนน บ้านท่าขันทอง-บ้านทุ่ง 17,500.00    17,500.00     เฉพาะเจาะจง 17,500.00        นายนฤพนธ์  โยมา 17,500.00   เสนอราคาต่ าสุด 96/2564 ลว.23ธ.ค.63

42

ครุภัณฑ์ส านักงาน - โครงการจัดซ้ือ

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง 

ขนาด 24,000 บีทียู

27,500.00    27,500.00     เฉพาะเจาะจง 27,500.00        นิกรแอร์ 27,500.00   เสนอราคาต่ าสุด 22/2564 ลว.1ธ.ค.63


