
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง

1 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือนตุลาคม2563 452.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 452.00          ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 452.00        ราคาเหมาะสม จ.8/64 1 ต.ค. 63 บริหารทั่วไป
2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนตุลาคม 2563 14,420.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 14,420.00      สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 14,420.00    ราคาเหมาะสม น.1/64 1 ต.ค. 63 บริหารทั่วไป
3 ชุดเหล่ือย่อปลวก 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บ. อิคาริ เอ็นไวรอนเมนทอล(เชียงใหม่) 9,300.00       บ.  อิคาริ เอ็นไวรอนเมนทอล(เชียงใหม่) จ ากัด9,300.00      ราคาเหมาะสม ซ.3/64 2 ต.ค. 63 บริหารทั่วไป
4 ค่า Wacom Pen 2,690.00     เฉพาะเจาะจง บ. เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 2,690.00       บ. เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 2,690.00      ราคาเหมาะสม ซ.1/64 6 ต.ค. 63 วิชาการ
5 ค่าจ้างท าพวงมาลาวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย โยจินา 1,000.00       นายสิทธิชัย โยจินา 1,000.00      ราคาเหมาะสม จ.1/64 9 ต.ค. 63 บริหารทั่วไป
6 ค่าเมล็ดไม้ดอกไม้ประดับ 1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวนารมย์ 1,000.00       ร้านวนารมย์ 1,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.10/64 9 ต.ค. 63 วิชาการ
7 ค่าวัสดุซ่อมแซมห้องน้ าอาคารอุตสาหกรรม 7,962.00     เฉพาะเจาะจง หจก. กิจไพบูลย์ม่วงโตนค้าไม้ 7,962.00       หจก. กิจไพบูลย์ม่วงโตนค้าไม้ 7,962.00      ราคาเหมาะสม ซ.21/63 9 ต.ค. 63 บริหารทั่วไป
8 ค่าจ้างตัดเคร่ืองแบบฝึกนศท. 2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกฤติยาภรณ์ 2,000.00       ร้านกฤติยาภรณ์ 2,000.00      ราคาเหมาะสม จ.5/64 12 ต.ค. 63 วิชาการ
9 ค่าเมล็ดพันธุ์และวัสดุกิจการงานเกษตร 1,935.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพฤษา-ดอยค า 1,935.00       ร้านพฤษา-ดอยค า 1,935.00      ราคาเหมาะสม ซ.11/64 12 ต.ค. 63 วิชาการ

10 ค่ามูลวัวและแกลบกิจกรรมการจัดการงานเกษตร 2,450.00     เฉพาะเจาะจง นายทวี ปัญโญนันท์ 2,450.00       นายทวี ปัญโญนันท์ 2,450.00      ราคาเหมาะสม ซ.7/64 12 ต.ค. 63 วิชาการ
11 ค่าฟางข้าวกิจกรรมการจัดการงานเกษตร 250.00        เฉพาะเจาะจง นายปฐพร ใจทะนุ 250.00          นายปฐพร ใจทะนุ 250.00        ราคาเหมาะสม ซ.8/64 12 ต.ค. 63 วิชาการ
12 ค่าหินถมถนน 1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสงคราม ค ามา 1,000.00       นายสงคราม ค ามา 1,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.2/64 14 ต.ค. 63 บริหารทั่วไป
13 ค่าจ้างท าพวงมาลาวันปิยมหาราช 1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย โยจินา 1,000.00       นายสิทธิชัย โยจินา 1,000.00      ราคาเหมาะสม จ.2/64 21 ต.ค. 63 บริหารทั่วไป
14 ค่าชุดนศท. 6,495.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกฤติยาภรณ์ 6,495.00       ร้านกฤติยาภรณ์ 6,495.00      ราคาเหมาะสม ซ.6/64 21 ต.ค. 63 วิชาการ
15 ค่าวัสดุครุภัณฑ์นักเรียนพักนอน 26,600.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ ดีไซน์ 26,600.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สรวิชญ์ ดีไซน์ 26,600.00    ราคาเหมาะสม ซ4/64 21 ต.ค. 63 บริหารทั่วไป
16 ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง นก3264 ลพ. 1,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด 1,200.00       บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด 1,200.00      ราคาเหมาะสม จ.3/64 26 ต.ค. 63 บริหารทั่วไป
17 ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง นง230 ชม. 1,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด 1,200.00       บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด 1,200.00      ราคาเหมาะสม จ.4/64 26 ต.ค. 63 บริหารทั่วไป
18 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 15,000.00    เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแห่งชาติ 15,000.00      โทรคมนาคมแห่งชาติ 15,000.00    ราคาเหมาะสม จ.6/64 26 ต.ค. 63 งบประมาณ
19 ค่าสารก าจัดแมลง 265.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยมงคลเคมีเกษตร 265.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยมงคลเคมีเกษตร 265.00        ราคาเหมาะสม ซ.5/64 26 ต.ค. 63 บริหารทั่วไป
20 ค่าทรายละเอียดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานงานยี่เป็ง 3,600.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญรัตน์ ฤทธิ์เรือนค า 3,600.00       นายบุญรัตน์ ฤทธิ์เรือนค า 3,600.00      ราคาเหมาะสม ซ.9/64 26 ต.ค. 63 วิชาการ
21 ซ่อมแซมบ้านพักครูและปรัมพิธี 30,000.00    เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ สมบัติใหม่ 30,000.00      นายจ านงค์ สมบัติใหม่ 30,000.00    ราคาเหมาะสม จ.7/64 28 ต.ค. 63 บริหารทั่วไป
22 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางเกศราวรรณ กันทายวง 9,000.00       นางเกศราวรรณ กันทายวง 9,000.00      ราคาเหมาะสม จ.16/64 1 พ.ย. 63 งบเขต
23 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือนพฤศจิกายน2563 2,077.50     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,077.50       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,077.50      ราคาเหมาะสม จ.20/64 1 พ.ย. 63 วิชาการ
24 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 14,405.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 14,405.00      สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 14,405.00    ราคาเหมาะสม น.2/64 1 พ.ย. 63 บริหารทั่วไป
25 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางเกศราวรรณ กันทายวง 9,000.00       นางเกศราวรรณ กันทายวง 9,000.00      ราคาเหมาะสม จ. 165/63 2 พ.ย. 63 งบเขต
26 ค่าวัสดุฝึกกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทย์ฯ 2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,000.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.12/64 4 พ.ย. 63 วิชาการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
27 ค่าตลับหมึก Laser Sumsung ML3710 ND 3,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,600.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,600.00      ราคาเหมาะสม ซ.13/64 4 พ.ย. 63 วิชาการ
28 ค่าวัสดุกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 4,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 4,000.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 4,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.14/64 4 พ.ย. 63 วิชาการ
29 ค่าป้ายไวนิลวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 390.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 390.00          ร้านอ้วนโฆษณา 390.00        ราคาเหมาะสม จ.10/64 6 พ.ย. 63 วิชาการ
30 ค่าพวงมาลาวันสมเด็จพระมาหาธีรราชเจ้า 610.00        เฉพาะเจาะจง นางร าไพ เขื่อนมณี 610.00          นางร าไพ เขื่อนมณี 610.00        ราคาเหมาะสม จ.11/64 6 พ.ย. 63 วิชาการ
31 ค่าเคร่ืองปร้ินท์ Epson L3110 4,490.00     เฉพาะเจาะจง หสม.ญ ไอที คอมซ่า เซอร์วิส 4,490.00       หสม. ไอที คอมซ่า เซอร์วิส 4,490.00      ราคาเหมาะสม ซ.16/64 6 พ.ย. 63 งานบุคคล
32 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมอบรมนักเรียนมุฑิตาจิต 659.00        เฉพาะเจาะจง  ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 659.00           ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 659.00        ราคาเหมาะสม ซ.20/64 6 พ.ย. 63 วิชาการ
33 ค่าจ้างเหมาบริการล้างรถยนตร์โรงเรียน 1,100.00     เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ทองลาว 1,100.00       นายณัฐพล ทองลาว 1,100.00      ราคาเหมาะสม จ.9/64 10 พ.ย. 63 บริหารทั่วไป
34 ค่าชุดนักกีฬา 3,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นานา สปอร์ต เจอร์ซีย์ 3,800.00       หจก.นานา สปอร์ต เจอร์ซีย์ 3,800.00      ราคาเหมาะสม ซ.15/64 10 พ.ย. 63 วิชาการ
35 ค่าวัสดุส านักงานวิทยาศาสตร์ 3,594.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,594.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,594.00      ราคาเหมาะสม ซ.22/64 11 พ.ย. 63 วิชาการ
36 ค่าสว่านไฟฟ้าไร้สายกิจกรรมส านักงานวิทย์ฯ 1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,500.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,500.00      ราคาเหมาะสม ซ.23/64 11 พ.ย. 63 วิชาการ
37 ค่าหลอดไฟกิจกรรมสาธารณูปโภค 3,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 3,750.00       ร้าน พ.การค้า 3,750.00      ราคาเหมาะสม ซ.24/64 12 พ.ย. 63 บริหารทั่วไป
38 ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 5,352.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังไฟฟ้า จ ากัด 5,352.00       บริษัท คลังไฟฟ้า จ ากัด 5,352.00      ราคาเหมาะสม ซ.25/64 12 พ.ย. 63 บริหารทั่วไป
39 ค่าติดผ้าม่านห้องรองผอ.งบประมาณ 8,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอ้อมใจ ผ้าม่าน 8,000.00       ร้านอ้อมใจ ผ้าม่าน 8,000.00      ราคาเหมาะสม จ. 12/64 13 พ.ย. 63 บริหารทั่วไป
40 ค่าปรับปรุงห้องรองผอ. กลุ่มบุคคล 15,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเวียง-อลูมิเนียม-กระจก 15,000.00      ร้านบ้านเวียง-อลูมิเนียม-กระจก 15,000.00    ราคาเหมาะสม จ. 13/64 13 พ.ย. 63 บริหารทั่วไป
41 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมซ่อมแซมประปา 2,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 2,080.00       ร้าน พ.การค้า 2,080.00      ราคาเหมาะสม ซ.17/64 13 พ.ย. 63 บริหารทั่วไป
42 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมซ๋อมแซมอาคารสถานที่ 235.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 235.00          ร้าน พ.การค้า 235.00        ราคาเหมาะสม ซ.18/64 13 พ.ย. 63 บริหารทั่วไป
43 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1,020.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 1,020.00       ร้าน พ.การค้า 1,020.00      ราคาเหมาะสม ซ.19/64 13 พ.ย. 63 บริหารทั่วไป
44 ค่าก่อสร้างลู่สนามวิ่ง 750,000.00  ประกาศเชิญชวนบ.เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จ ากัด 567,600.00    บ.เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคชั่น จ ากัด 567,600.00  ราคาเหมาะสม จ. 14/64 17 พ.ย. 63 บริหารทั่วไป
45 ค่าซ่อมปร้ินท์เตอร์ 750.00        เฉพาะเจาะจง หสม. ไอที คอมซ่า เซอร์วิส 750.00          หสม. ไอที คอมซ่า เซอร์วิส 750.00        ราคาเหมาะสม จ.15/64 17 พ.ย. 63 งบประมาณ
46 ค่าชุดวอลเล่ย์บอลชายหาด 3,760.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสปอร์ตไลฟ์ 3,760.00       ร้านสปอร์ตไลฟ์ 3,760.00      ราคาเหมาะสม ซ.32/64 18 พ.ย. 63 วิชาการ
47 ค่าเคร่ืองสกัด 6,970.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภู่พิสิฐ 6,970.00       หจก.เสรีภู่พิสิฐ 6,970.00      ราคาเหมาะสม ซ.26/64 23 พ.ย. 63 บริหารทั่วไป
48 ค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 45,060.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 45,060.00      บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 45,060.00    ราคาเหมาะสม ซ.27/64 23 พ.ย. 63 งบประมาณ
49 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 15,000.00    เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแห่งชาติ 15,000.00      โทรคมนาคมแห่งชาติ 15,000.00    ราคาเหมาะสม จ.6/64 26 พ.ย. 63 งบประมาณ
50 ค่าวัสดุส านักงาน 36,563.00    เฉพาะเจาะจง บ. โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 36,563.00      บ. โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 36,563.00    ราคาเหมาะสม ซ.28/64 26 พ.ย. 63 วิชาการ
51 ค่าตู้บานเล่ือนและเก้าอี้งานบุคคล 6,760.00     เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 6,760.00       บ. โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 6,760.00      ราคาเหมาะสม ซ.29/64 26 พ.ย. 63 งานบุคคล
52 ค่าวัสดุอุปกรณ์งานวัดผล 5,109.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด 5,109.00       บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี จ ากัด 5,109.00      ราคาเหมาะสม ซ.31/64 26 พ.ย. 63 วิชาการ
53 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศราวรรณ กันทายวง 9,000.00       นางสาวเกศราวรรณ กันทายวง 9,000.00      ราคาเหมาะสม จ.23/64 27 พ.ย. 63 งบเขต
54 ค่าวัสดุกิจกรรมอาคารสถานที่ 2,610.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 2,610.00       หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 2,610.00      ราคาเหมาะสม ซ.30/64 30 พ.ย. 63 บริหารทั่วไป
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
55 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือนธันวาคม2563 1,485.50     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,485.50       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,485.50      ราคาเหมาะสม จ.26/64 1 ธ.ค. 63 วิชาการ
56 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนธันวาคม 2563 8,390.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 8,390.00       สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 8,390.00      ราคาเหมาะสม น.3/64 1 ธ.ค. 63 บริหารทั่วไป
57 ค่าซ่อมกลึงลูกหมากและบู๊ชปีกนก นง.230 ชม. 3,160.00     เฉพาะเจาะจง อู่ จ.กิจยนต์บ้านโฮ่ง 3,160.00       อู่ จ.กิจยนต์บ้านโฮ่ง 3,160.00      ราคาเหมาะสม จ.17/64 4 ธ.ค. 63 บริหารทั่วไป
58 ค่าซ่อมกระบอกคลัชล่าง นง230 ชม. 600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด 600.00          บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด 600.00        ราคาเหมาะสม จ.18/64 4 ธ.ค. 63 บริหารทั่วไป
59 ค่าซ่อมกลอนประตูหน้าซ้าย บธ3386 ลพ. 1,980.00     เฉพาะเจาะจง อู่ จ.กิจยนต์บ้านโฮ่ง 1,980.00       อู่ จ.กิจยนต์บ้านโฮ่ง 1,980.00      ราคาเหมาะสม จ.19/64 4 ธ.ค. 63 บริหารทั่วไป
60 ค่ากระดาษการ์ดสีและเคร่ืองเจาะกระดาษ 995.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 995.00          ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 995.00        ราคาเหมาะสม ซ.33/64 4 ธ.ค. 63 วิชาการ
61 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมพัฒนางานจราจร 2,139.00     เฉพาะเจาะจง หจก.M-ประยุทธซาวด์ 2,139.00       หจก.M-ประยุทธซาวด์ 2,139.00      ราคาเหมาะสม ซ.38/64 4 ธ.ค. 63 กิจการนักเรียน
62 ค่าอาหารกล่องส าหรับคณะครูและบุคลากร 2,800.00     เฉพาะเจาะจง นายธีระพงค์ เขื่อนควบ 2,800.00       นายธีระพงค์ เขื่อนควบ 2,800.00      ราคาเหมาะสม ซ.42/64 4 ธ.ค. 63 งบประมาณ
63 ค่าถังน้ าแข็งขนาด 60 ลิตร 1,495.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 1,495.00       บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 1,495.00      ราคาเหมาะสม ซ.34/64 14 ธ.ค. 63 วิชาการ
64 ค่ากล่องพลาสติกมีล้อเล่ือน 100 ลิตร 500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านลานทองพลาสติก 500.00          ร้านลานทองพลาสติก 500.00        ราคาเหมาะสม ซ.35/64 14 ธ.ค. 63 วิชาการ
65 ค่าชุดผ้าปูที่นอน 1,995.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 1,995.00       บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 1,995.00      ราคาเหมาะสม ซ.36/64 14 ธ.ค. 63 บริหารทั่วไป
66 ค่าเคร่ืองปร้ินท์ Epson L3110 4,190.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 4,190.00       บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 4,190.00      ราคาเหมาะสม ซ.37/64 14 ธ.ค. 63 บริหารทั่วไป
67 ค่าเชือกใยยักษ์ 6,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จ ากัด 6,100.00       บริษัท จังหย่งเฮงเส็ง จ ากัด 6,100.00      ราคาเหมาะสม ซ.40/64 14 ธ.ค. 63 วิชาการ
68 ค่าฐานเสาไฟ 8,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า 8,400.00       หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า 8,400.00      ราคาเหมาะสม ซ.41/64 14 ธ.ค. 63 บริหารทั่วไป
69 ค่าจ้างตัดหญ้า 3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวินิต นันต๊ะห้วย 3,000.00       นายวินิต นันต๊ะห้วย 3,000.00      ราคาเหมาะสม จ.21/64 16 ธ.ค. 63 บริหารทั่วไป
70 ค่าจัดท าเอกสารค่ายคณิตศาสตร์ 1,660.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,660.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,660.00      ราคาเหมาะสม จ.22/64 16 ธ.ค. 63 วิชาการ
71 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ค่ายคณิตศาสตร์ 2,295.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,295.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,295.00      ราคาเหมาะสม ซ.39/64 16 ธ.ค. 63 วิชาการ
72 ค่าท่อท าเสาไฟ 7,420.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภู่พิสิฐ 7,420.00       หจก.เสรีภู่พิสิฐ 7,420.00      ราคาเหมาะสม ซ.44/64 16 ธ.ค. 63 บริหารทั่วไป
73 ค่าไฟถนน 22,983.60    เฉพาะเจาะจง บ. อาร์ พี แอล อีเลคทรอนิกส์ จ ากัด 22,983.60      บ. อาร์ พี แอล อีเลคทรอนิกส์ จ ากัด22,983.60    ราคาเหมาะสม ซ.55/64 17 ธ.ค. 63 บริหารทั่วไป
74 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรม Christmas Day 3,850.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,850.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,850.00      ราคาเหมาะสม ซ.43/64 18 ธ.ค. 63 วิชาการ
75 ค่าอปกรณ์ติดต้ังระบบไฟสนามฟุตบอล 1,284.00     เฉพาะเจาะจง หจก.วิวัฒน์สตีล 1,284.00       หจก.วิวัฒน์สตีล 1,284.00      ราคาเหมาะสม ซ.46/64 18 ธ.ค. 63 บริหารทั่วไป
76 ค่าวัสดุอุปกรณ์งานโสตฯ 25,391.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง 25,391.00      ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง 25,391.00    ราคาเหมาะสม ซ.50/64 21 ธ.ค. 63 บริหารทั่วไป
77 ค่า Digital Mixer 13,803.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง 13,803.00      ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง 13,803.00    ราคาเหมาะสม ซ.51/64 22 ธ.ค. 63 บริหารทั่วไป
78 ค่าช่อดอกไม้แสดงความยินดี 4,880.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลวรรณ ปัญญาเหล็ก 4,880.00       นางสาววิไลวรรณ ปัญญาเหล็ก 4,880.00      ราคาเหมาะสม จ.23/64 23 ธ.ค. 63 งานบุคคล
79 ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าฯ 1,965.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,965.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,965.00      ราคาเหมาะสม ซ.47/64 24 ธ.ค. 63 กิจการนักเรียน
80 ค่าของขวัญนักเรียนกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่4,614.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 4,614.00       บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 4,614.00      ราคาเหมาะสม ซ.48/64 24 ธ.ค. 63 กิจการนักเรียน
81 ค่าของขวัญนักเรียนกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าฯ 4,140.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน RL รุ่งเรืองตุ๊กตา 4,140.00       ร้าน RL รุ่งเรืองตุ๊กตา 4,140.00      ราคาเหมาะสม ซ.49/64 24 ธ.ค. 63 กิจการนักเรียน
82 ค่าป้ายไวนิลกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 360.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 360.00          ร้านอ้วนโฆษณา 360.00        ราคาเหมาะสม จ.24/64 25 ธ.ค. 63 กิจการนักเรียน
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
83 ค่าวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 17,866.00    เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิลฯ 17,866.00      หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิลฯ 17,866.00    ราคาเหมาะสม ซ.52/64 25 ธ.ค. 63 วิชาการ
84 ค่าของขวัญปีใหม่ 5,604.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 5,604.00       บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 5,604.00      ราคาเหมาะสม ซ.53/64 25 ธ.ค. 63 กิจการนักเรียน
85 ค่าหมึกพิมพ์ชนิดผง 7,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ ปร้ินเตอร์เทค 7,900.00       ร้านอินเตอร์ ปร้ินเตอร์เทค 7,900.00      ราคาเหมาะสม ซ.54/64 25 ธ.ค. 63 วิชาการ
86 ค่าน้ ายากัดสนิมและน้ ายาดับกล่ิน 2,040.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จ ากัด 2,040.00       บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จ ากัด 2,040.00      ราคาเหมาะสม ซ.57/64 30 ธ.ค. 63 บริหารทั่วไป
87 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือนมกราคม64 993.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 993.00          ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 993.00        ราคาเหมาะสม จ.47/64 4 ม.ค. 64 วิชาการ
88 ค่าล้อเก็บสายไฟ 1,690.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าล์ จ ากัด 1,690.00       บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าล์ จ ากัด 1,690.00      ราคาเหมาะสม ซ.58/64 4 ม.ค. 64 วิชาการ
89 ค่าไม้ขนไก่ 600.00        เฉพาะเจาะจง ศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ 600.00          ศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ 600.00        ราคาเหมาะสม ซ.59/64 4 ม.ค. 64 บริหารทั่วไป
90 ค่าปืนยิงแก๊สและไม้กวาดขนไก่ 1,310.75     เฉพาะเจาะจง ร้านลานทองพาสติก 1,310.75       ร้านลานทองพาสติก 1,310.75      ราคาเหมาะสม ซ.60/64 4 ม.ค. 64 วิชาการ
91 ค่าวัสดุกิจกรรมงานคหกรรม 2,115.00     เฉพาะเจาะจง บ. นีโอ เบเกอร่ี แอนด์ แพคเกจจิ้ง 2,115.00       บ. นีโอ เบเกอร่ี แอนด์ แพคเกจจิ้ง 2,115.00      ราคาเหมาะสม ซ.61/64 4 ม.ค. 64 วิชาการ
92 ค่าวัสดุท าความสะอาดและงานบ้าน 5,369.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 5,369.00       บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 5,369.00      ราคาเหมาะสม ซ.63/64 4 ม.ค. 64 บริการทั่วไป
93 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนมกราคม64 5,030.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 5,030.00       สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 5,030.00      ราคาเหมาะสม น.4/64 4 ม.ค. 64 บริการทั่วไป
94 ค่ากล้องจุลทรรศน์ 24,300.00    เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิลฯ 24,300.00      หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิลฯ 24,300.00    ราคาเหมาะสม ซ.56/64 5 ม.ค. 64 วิชาการ
95 ค่าเหล็กกล่องกิจกรรมติดต้ังระบบไฟสนามฟุตบอล 290.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 290.00          หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 290.00        ราคาเหมาะสม ซ.62/64 5 ม.ค. 64 บริหารทั่วไป
96 ค่าถังน้ าและตะกร้าใส่สบู่ 2,050.00     เฉพาะเจาะจง นายวิทวัช มูลรัตน์ 2,050.00       นายวิทวัช มูลรัตน์ 2,050.00      ราคาเหมาะสม ซ.65/64 6 ม.ค. 64 บริหารทั่วไป
97 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มภาษาจีน 3,744.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3,744.00       ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3,744.00      ราคาเหมาะสม จ.25/64 8 ม.ค. 64 วิชาการ
98 ค่าเคร่ืองดนตรี 37,580.00    เฉพาะเจาะจง ร้านจอห์นเปียโน 37,580.00      ร้านจอห์นเปียโน 37,580.00    ราคาเหมาะสม ซ.66/64 11 ม.ค. 64 วิชาการ
99 ค่ากระบอกฉีดน้ า 774.00        เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 774.00          บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 774.00        ราคาเหมาะสม ซ.68/64 11 ม.ค. 64 บริหารทั่วไป

100 ค่าที่วัดอุณหภูมิ 3,718.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,718.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,718.00      ราคาเหมาะสม ซ.70/64 11 ม.ค. 64 งบประมาณ
101 ค่าปูนซีเมนต์เขียว 1,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 1,300.00       หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 1,300.00      ราคาเหมาะสม ซ.75/64 11 ม.ค. 64 บริหารทั่วไป
102 ค่าก็อกน้ า 2,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 2,200.00       หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 2,200.00      ราคาเหมาะสม ซ.87/64 13 ม.ค. 64 บริหารทั่วไป
103 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมวิชาการงานอาชีพฯ 3,430.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรี ภู่พิสิฐ 3,430.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรี ภู่พิสิฐ 3,430.00      ราคาเหมาะสม ซ.71/64 15 ม.ค. 64 วิชาการ
104 ค่าแอลกอฮอล์เจล 4,200.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชร์ศรันย์ ค าพรหม 4,200.00       นางสาวพัชร์ศรันย์ ค าพรหม 4,200.00      ราคาเหมาะสม ซ.72/64 15 ม.ค. 64 งบประมาณ
105 ค่าหนังสืออ่านนอกเวลา 4,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด 4,000.00       บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด 4,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.74/64 15 ม.ค. 64 วิชาการ
106 ค่าชุดเชิงเทียนไฟฟ้า 159.00        เฉพาะเจาะจง ลานบุญเคร่ืองครัว 159.00          ลานบุญเคร่ืองครัว 159.00        ราคาเหมาะสม ซ.73/64 18 ม.ค. 64 บริกหรทั่วไป
107 ค่าหมึกเติม HP 85A-CE285A - Color Fly 2,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ ปร้ินเตอร์เทค 2,200.00       ร้านอินเตอร์ ปร้ินเตอร์เทค 2,200.00      ราคาเหมาะสม ซ.77/64 18 ม.ค. 64 งบประมาณ
108 ค่ากระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ 6,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภู่พิสิฐ 6,000.00       หจก.เสรีภู่พิสิฐ 6,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.79/64 18 ม.ค. 64 บ.ทั่วไป
109 ค่าวัสดุกิจกรรมงานสาธารณูปโภค(ประปา) 2,515.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 2,515.00       หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 2,515.00      ราคาเหมาะสม ซ.164/64 20 ม.ค. 64 บ.ทั่วไป
110 ค่าทรายก่อ 1,600.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญรัตน์ ฤทธิ์เรือนค า 1,600.00       นายบุญรัตน์ ฤทธิ์เรือนค า 1,600.00      ราคาเหมาะสม ซ.76/64 20 ม.ค. 64 วิชาการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
111 ค่าแก๊สหุงต้ม 760.00        เฉพาะเจาะจง นาวสาวอาทิตยา วรรณภิระ 760.00          นาวสาวอาทิตยา วรรณภิระ 760.00        ราคาเหมาะสม ซ.78/64 20 ม.ค. 64 วิชาการ
112 ค่าเก้าอี้บุนวม 64,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พิศมัยเฟอร์นิเจอร์(บ้านม้า) 64,200.00      หจก.พิศมัยเฟอร์นิเจอร์(บ้านม้า) 64,200.00    ราคาเหมาะสม ซ.80/64 21 ม.ค. 64 บริการทั่วไป
113 ค่าถังน้ ามันพร้อมฝาปิด 1,520.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา ฟุ่มเฟือย 1,520.00       นางสาวลลิตา ฟุ่มเฟือย 1,520.00      ราคาเหมาะสม ซ.81/64 21 ม.ค. 64 วิชาการ
114 ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปผลสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 300.00          ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 300.00        ราคาเหมาะสม จ.29/64 22 ม.ค. 64 วิชาการ
115 ค่าคามุงหลังคาและไม้ไผ่ 2,600.00     เฉพาะเจาะจง นายบัญฑิต มายาง 2,600.00       นายบัญฑิต มายาง 2,600.00      ราคาเหมาะสม ซ.82/64 22 ม.ค. 64 วิชาการ
116 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 3,950.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,950.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,950.00      ราคาเหมาะสม ซ.83/64 22 ม.ค. 64 วิชาการ
117 ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ 1,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ ปร้ินเตอร์เทค 1,200.00       ร้านอินเตอร์ ปร้ินเตอร์เทค 1,200.00      ราคาเหมาะสม ซ.86/64 22 ม.ค. 64 วิชาการ
118 ค่าMouse Pen  ภาษาไทย 5,720.00     เฉพาะเจาะจง บ. ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999 5,720.00       บ. ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 999 5,720.00      ราคาเหมาะสม ซ.84/64 25 ม.ค. 64 วิชาการ
119 ค่าวัสดุครุภัณฑ์งานโสตฯ 22,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็นเทคโนโลยี 22,900.00      ร้านพีเอ็นเทคโนโลยี 22,900.00    ราคาเหมาะสม ซ.85/64 25 ม.ค. 64 บริหารทั่วไป
120 ค่าป้ายพาสวูดกิจกรรมงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 700.00          ร้านอ้วนโฆษณา 700.00        ราคาเหมาะสม จ.31/64 28 ม.ค. 64 วิชาการ
121 ค่าอุปกรณ์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 56,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 56,800.00      บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 56,800.00    ราคาเหมาะสม ซ.88/64 29 ม.ค. 64 งบประมาณ
122 ค่าวัสดุงานเกษตร 6,300.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา แก้วนิล 6,300.00       นางสาวชุติมา แก้วนิล 6,300.00      ราคาเหมาะสม ซ.90/64 29 ม.ค. 64 วิชาการ
123 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนเดือนมกราคม 2564 9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางเกศราวรรณ กันทายวง 9,000.00       นางเกศราวรรณ กันทายวง 9,000.00      ราคาเหมาะสม จ.23/64 1 ก.พ. 64 งบเขต
124 ค่าจ้างเหมาบริการบดอัดหินคลุก 35,000.00    เฉพาะเจาะจง บ. เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่น จ ากัด 35,000.00      บ.เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่น จ ากัด35,000.00    ราคาเหมาะสม จ.36/64 1 ก.พ. 64 บริการทั่วไป
125 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือนกุมภาพันธ์64 2,610.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,610.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,610.00      ราคาเหมาะสม จ.48/64 1 ก.พ. 64 วิชาการ
126 ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 5,756.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 5,756.00       ร้าน พ.การค้า 5,756.00      ราคาเหมาะสม ซ.97/64 1 ก.พ. 64 บ.ทั่วไป
127 ค่าพัดลมระบายอากาศและเคร่ืองฉีดน้ า 5,182.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าล์ จ ากัด 5,182.00       บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าล์ จ ากัด 5,182.00      ราคาเหมาะสม ซ.98/64 1 ก.พ. 64 งบประมาณ
128 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนกุมภาพันธ์64 7,880.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 7,880.00       สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 7,880.00      ราคาเหมาะสม น.5/64 1 ก.พ. 64 บริการทั่วไป
129 ค่าขนหินคลุก 21,000.00    เฉพาะเจาะจง นายแก้ว ชัยยา 21,000.00      นายแก้ว ชัยยา 21,000.00    ราคาเหมาะสม จ.37/64 2 ก.พ. 64 บริการทั่วไป
130 ค่าป้ายไวนิลกิจกรรมควบคุมป้องกันโควิด-19 570.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 570.00          ร้านอ้วนโฆษณา 570.00        ราคาเหมาะสม จ.41/64 2 ก.พ. 64 งบประมาณ
131 ค่าหมึกเติมเลเซอร์ 1,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ ปร้ินเตอร์เทค 1,100.00       ร้านอินเตอร์ ปร้ินเตอร์เทค 1,100.00      ราคาเหมาะสม ซ.91/64 2 ก.พ. 64 วิชาการ
132 ค่าแท่นชาร์จและแบตชาร์จ 4,440.00     เฉพาะเจาะจง บ. อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 4,440.00       บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ 4,440.00      ราคาเหมาะสม ซ.92/64 2 ก.พ. 64 งบประมาณ
133 ค่าเคร่ืองกดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ 2,310.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด 2,310.00       บริษัท ดูโฮม จ ากัด 2,310.00      ราคาเหมาะสม ซ.93/64 2 ก.พ. 64 งบประมาณ
134 ค่าถุงมือแพทย์และน้ ายาฆ่าเชื้อ 4,570.00     เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิลฯ 4,570.00       หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิลฯ 4,570.00      ราคาเหมาะสม ซ.94/64 2 ก.พ. 64 งบประมาณ
135 ค่าน้ ายาเช็ดกระจกและป๊อกกี๊ 1,420.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เป่าเปา 1,420.00       หจก.เป่าเปา 1,420.00      ราคาเหมาะสม ซ.95/64 2 ก.พ. 64 บริหารทั่วไป
136 ค่าสบูเดทตอล 965.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดารา คอสเมติกส์ จ ากัด 965.00          บริษัท ดารา คอสเมติกส์ จ ากัด 965.00        ราคาเหมาะสม ซ.96/64 2 ก.พ. 64 บริหารทั่วไป
137 ค่าหินคลุก 42,428.46    เฉพาะเจาะจง บริษัท ศลาสามยอด จ ากัด 42,428.46      บริษัท ศลาสามยอด จ ากัด 42,428.46    ราคาเหมาะสม ซ.99/62 2 ก.พ. 64 บริหารทั่วไป
138 ค่าป้ายไวนิลกลุ่มบริหารงบประมาณ 490.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 490.00          ร้านอ้วนโฆษณา 490.00        ราคาเหมาะสม จ.33/64 3 ก.พ. 64 งบประมาณ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
139 ค่าวัสดุกิจกรรมอาคารสถานที่ 2,040.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 2,040.00       ร้าน พ.การค้า 2,040.00      ราคาเหมาะสม ซ.89/64 3 ก.พ. 64 บริหารทั่วไป
140 ค่าเส้ือสภานักเรียน 5,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน Benton เชียงใหม่ 5,600.00       ร้าน Benton เชียงใหม่ 5,600.00      ราคาเหมาะสม จ.32/64 4 ก.พ. 64 กิจการนักเรียน
141 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโต๊ะทานข้าวนักเรียน 16,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสุพร จันทร์ธง 16,000.00      นายสุพร จันทร์ธง 16,000.00    ราคาเหมาะสม จ.38/64 4 ก.พ. 64 บริหารทั่วไป
142 ค่าป้ายไวนิลส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 1,000.00       ร้านอ้วนโฆษณา 1,000.00      ราคาเหมาะสม จ.35/64 5 ก.พ. 64 กิจการนักเรียน
143 ค่าเปล่ียนกรองเคร่ือง กค7509 ลพ. 1,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด 1,200.00       บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด 1,200.00      ราคาเหมาะสม จ.34/64 8 ก.พ. 64 บริหารทั่วไป
144 ค่าวัสดุส านักงาน 30,991.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ 30,991.00      บ. โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 30,991.00    ราคาเหมาะสม ซ.100/64 9 ก.พ. 64 วิชาการ
145 ค่าวัสดุกิจกรรมวันตรุษจีน 3,525.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,525.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,525.00      ราคาเหมาะสม ซ.102/64 10 ก.พ. 64 วิชาการ
146 ค่าวัสดุปรับปรุงโครงสร้างอัฒจันทร์ 20,945.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภู่พิสิฐ 20,945.00      หจก.เสรีภู่พิสิฐ 20,945.00    ราคาเหมาะสม ซ. 103/64 11 ก.พ. 64 บริหารทั่วไป
147 ค่าตรายางผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 1,060.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 1,060.00       ร้านอ้วนโฆษณา 1,060.00      ราคาเหมาะสม จ.40/64 12 ก.พ. 64 งานบุคคล
148 ค่าซ่อมปั้มไดโว่ 1,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุขไดนาโม 1,800.00       ร้านสุขไดนาโม 1,800.00      ราคาเหมาะสม จ.39/64 16 ก.พ. 64 บริหารทั่วไป
149 ค่ารางวัลแนะแนวสัญจร 2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,000.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.101/64 17 ก.พ. 64 วิชาการ
150 ค่าวัสดุมุงหลังคาอัฒจันทร์ 47,451.29    เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรวาบ้านโฮ่ง จ ากัด 47,451.29      บริษัท แพรวาบ้านโฮ่ง จ ากัด 47,451.29    ราคาเหมาะสม ซ.104/64 19 ก.พ. 64 บริหารทั่วไป
151 ค่าพันธุ์พืชสวนครัว 750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจริยา แคคตัส 750.00          ร้านจริยา แคคตัส 750.00        ราคาเหมาะสม ซ.110/64 19 ก.พ. 64 วิชาการ
152 ค่าสายสะพายกิจกรรมประกวดเดือนดาว 850.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน HAPPY DEEDAA 850.00          ร้าน HAPPY DEEDAA 850.00        ราคาเหมาะสม ซ.111/64 19 ก.พ. 64 กิจการนักเรียน
153 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างมุงหลังคา 10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสุพร จันทร์ธง 10,000.00      นายสุพร จันทร์ธง 10,000.00    ราคาเหมาะสม จ.52/64 23 ก.พ. 64 บริหารทั่วไป
154 ค่ากล้องวงจรปิดไร้สาย WIFI KIT 52,541.28    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮไลท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 52,541.28      บริษัท ไฮไลท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 52,541.28    ราคาเหมาะสม ซ.108/64 23 ก.พ. 64 งบประมาณ
155 ค่ากล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 61,960.00    เฉพาะเจาะจง บจก.เอบี โกลบอล ซัพพลาย 61,960.00      บจก.เอบี โกลบอล ซัพพลาย 61,960.00    ราคาเหมาะสม ซ.109/64 23 ก.พ. 64 งานบุคคล
156 ค่าเหรียญรางวัลกีฬาสี 15,778.00    เฉพาะเจาะจง มหาวันถ้วยร้างวัล 15,778.00      มหาวันถ้วยร้างวัล 15,778.00    ราคาเหมาะสม จ. 43/64 24 ก.พ. 64 วิชาการ
157 ค่าถ้วยรางวัลกิจกรรมประกวดเดือนดาว 3,150.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่โทรฟี่ 3,150.00       ร้านเชียงใหม่โทรฟี่ 3,150.00      ราคาเหมาะสม ซ.112/64 24 ก.พ. 64 กิจการนักเรียน
158 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางเกศราวรรณ กันทายวง 9,000.00       นางเกศราวรรณ กันทายวง 9,000.00      ราคาเหมาะสม จ.23/64 1 มี.ค. 64 งบเขต
159 ค่าป้ายไวนิลกิจกรรมกีฬาสีภายใน 750.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 750.00          ร้านอ้วนโฆษณา 750.00        ราคาเหมาะสม จ.42/64 1 มี.ค. 64 วิชาการ
160 ค่าเช่าเต้นท์กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 300.00        เฉพาะเจาะจง นายทวีวัฒน์ วรรณภิระ 300.00          นายทวีวัฒน์ วรรณภิระ 300.00        ราคาเหมาะสม จ.44/64 1 มี.ค. 64 วิชาการ
161 ค่าคบเพลิงกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 100.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 100.00          สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 100.00        ราคาเหมาะสม ซ.114/64 1 มี.ค. 64 วิชาการ
162 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 500.00          ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 500.00        ราคาเหมาะสม ซ.115/64 1 มี.ค. 64 วิชาการ
163 ค่าของรางวัลกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 1,382.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 1,382.00       บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 1,382.00      ราคาเหมาะสม ซ.116/64 1 มี.ค. 64 วิชาการ
164 ค่าปูนขาวกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 1,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก. ส.ท.ศ. วัสดุก่อสร้าง 1,800.00       หจก. ส.ท.ศ. วัสดุก่อสร้าง 1,800.00      ราคาเหมาะสม ซ.117/64 1 มี.ค. 64 วิชาการ
165 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนมีนาคม64 12,020.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 12,020.00      สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 12,020.00    ราคาเหมาะสม น.6/64 1 มี.ค. 64 บริหารทั่วไป
166 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือนมีนาคม64 2,155.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,155.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,155.00      ราคาเหมาะสม จ.91/64 1 มี.ค. 64 วิชาการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
167 ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนกิจกรรมTo Be 4,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประสงค์ สิทธิกัน 4,000.00       นายประสงค์ สิทธิกัน 4,000.00      ราคาเหมาะสม จ.54/64 2 มี.ค. 64 กิจการนักเรียน
168 ค่าจ้างเหมาแต่งหน้าท าผมกิจกรรมประกวดทูบี 2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวิทยา ปรีชานุรักษ์ 2,000.00       นายวิทยา ปรีชานุรักษ์ 2,000.00      ราคาเหมาะสม จ.61/64 2 มี.ค. 64 กิจการนักเรียน
169 ค่ากรอบเกียรติบัตรภาษาไทย 800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านฝนทอง กรอบวิทย์ 800.00          ร้านฝนทอง กรอบวิทย์ 800.00        ราคาเหมาะสม ซ.118/64 2 มี.ค. 64 วิชาการ
170 ค่าป้ายไฟTo Be 2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน Light at room 2,000.00       ร้าน Light at room 2,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.123/64 2 มี.ค. 64 กิจการนักเรียน
171 ค่าป้ายไวนิลแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 3,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 3,600.00       ร้านอ้วนโฆษณา 3,600.00      ราคาเหมาะสม จ.45/64 3 มี.ค. 64 งานบุคคล
172 ค่าเคร่ืองปร้ินท์ Epson L3110 4,190.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 4,190.00       บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จ ากัด 4,190.00      ราคาเหมาะสม ซ.119/64 3 มี.ค. 64 วิชาการ
173 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมค่ายวิชาการฯ 1,700.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,700.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,700.00      ราคาเหมาะสม ซ.120/64 3 มี.ค. 64 วิชาการ
174 ค่าวัสดุกิจกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า 376.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าล์ จ ากัด 376.00          บ. สยามโกลบอลเฮ้าล์ จ ากัด (มหาชน) 376.00        ราคาเหมาะสม ซ.158/64 5 มี.ค. 64 บริหารทั่วไป
175 ค่าวัสดุปรับปรุงโรงจอดรถหกล้อ 9,310.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภู่พิสิฐ 9,310.00       หจก.เสรีภู่พิสิฐ 9,310.00      ราคาเหมาะสม ซ.122/64 8 มี.ค. 64 บริหารทั่วไป
176 ค่ากาพ่นสี SENKO 750.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 750.00          ร้าน พ.การค้า 750.00        ราคาเหมาะสม ซ.105/64 10 มี.ค. 64 บริหารทั่วไป
177 ค่าไม้ซาง 450.00        เฉพาะเจาะจง นางสมศรี ชมภูกา 450.00          นางสมศรี ชมภูกา 450.00        ราคาเหมาะสม ซ.106/64 10 มี.ค. 64 บริหารทั่วไป
178 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมปรับปรุงสนามโรงเรียน 1,345.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภู่พิสิฐ 1,345.00       หจก.เสรีภู่พิสิฐ 1,345.00      ราคาเหมาะสม ซ.107/64 10 มี.ค. 64 บริหารทั่วไป
179 ค่าเคร่ืองดูดฝุ่น Electrolux 3,550.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จ ากัด 3,550.00       บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จ ากัด 3,550.00      ราคาเหมาะสม ซ.125/64 10 มี.ค. 64 บริหารทั่วไป
180 ค่าชุดผลิตภัณฑ์ O-Top 500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววิชุตา แดงวงค์ 500.00          นางสาววิชุตา แดงวงค์ 500.00        ราคาเหมาะสม ซ.134/64 11 มี.ค. 64 วิชาการ
181 ค่าวัสดุจิตอาสา 19,708.00    เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 19,708.00      หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 19,708.00    ราคาเหมาะสม ซ.144/64 11 มี.ค. 64 วิชาการ
182 ค่าแผงจ าลองเง่ือน 7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร ปาปวน 7,500.00       นายวิเชียร ปาปวน 7,500.00      ราคาเหมาะสม จ. 62/64 12 มี.ค. 64 วิชาการ
183 ค่าป้ายไวนิลห้ามรถเข้าสนาม 540.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 540.00          ร้านอ้วนโฆษณา 540.00        ราคาเหมาะสม จ.46/64 12 มี.ค. 64 บริหารทั่วไป
184 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 38,400.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน PrinceBot 38,400.00      ร้าน PrinceBot 38,400.00    ราคาเหมาะสม ซ.121/64 12 มี.ค. 64 วิชาการ
185 ค่ากระดาษการ์ดสีขาว 180 แกรม 75.00         เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 75.00           ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 75.00          ราคาเหมาะสม ซ.124/64 12 มี.ค. 64 กิจการนักเรียน
186 ค่าโซดาไฟ 360.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 360.00          ร้าน พ.การค้า 360.00        ราคาเหมาะสม ซ.126/64 12 มี.ค. 64 บริหารทั่วไป
187 ค่าวัสดุกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 5,091.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 5,091.00       ร้าน พ.การค้า 5,091.00      ราคาเหมาะสม ซ.130/64 12 มี.ค. 64 วิชาการ
188 ค่าป้ายไวนิลกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 600.00          ร้านอ้วนโฆษณา 600.00        ราคาเหมาะสม จ.49/64 15 มี.ค. 64 วิชาการ
189 ค่าช่อดอกไม้และช่อตุ๊กตา 16,230.00    เฉพาะเจาะจง นางเรณู เพ็งมาวัน 16,230.00      นางเรณู เพ็งมาวัน 16,230.00    ราคาเหมาะสม จ.50/64 15 มี.ค. 64 วิชาการ
190 ค่าป้ายไวนิลเลือกต้ังสภานักเรียน 720.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 720.00          ร้านอ้วนโฆษณา 720.00        ราคาเหมาะสม จ.51/64 15 มี.ค. 64 วิชาการ
191 ค่าป้ายไวนิลกิจกรรมนักเรียน 1,990.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 1,990.00       ร้านอ้วนโฆษณา 1,990.00      ราคาเหมาะสม จ.57/64 15 มี.ค. 64 วิชาการ
192 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมยุวกาชาด 2,560.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,560.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,560.00      ราคาเหมาะสม ซ.127/64 15 มี.ค. 64 วิชาการ
193 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมลูกเสือ 4,070.00     เฉพาะเจาะจง ร้านชุติมา 4,070.00       ร้านชุติมา 4,070.00      ราคาเหมาะสม ซ.128/64 15 มี.ค. 64 วิชาการ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
194 ค่าหมึกพิมพ์โรเนียว 53,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) จ ากัด 53,500.00      บริษัท ริโซ่(ประเทศไทย) จ ากัด 53,500.00    ราคาเหมาะสม ซ.129/64 15 มี.ค. 64 งบประมาณ
195 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 4,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 4,770.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 4,770.00      ราคาเหมาะสม ซ.137/64 15 มี.ค. 64 วิชาการ
196 ค่าวัสดุกิจกรรมสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 1,225.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 1,225.00       ร้าน พ.การค้า 1,225.00      ราคาเหมาะสม ซ.144/64 15 มี.ค. 64 บริหารทั่วไป
197 ค่าวัสดุกิจกรรมสาธารณูปโภค ประปา 3,238.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 3,238.00       ร้าน พ.การค้า 3,238.00      ราคาเหมาะสม ซ.145/64 15 มี.ค. 64 วิชาการ
198 ค่าวัสดุกิจกรรมซ่อมแซมอาคาร 460.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 460.00          ร้าน พ.การค้า 460.00        ราคาเหมาะสม ซ.151/64 15 มี.ค. 64 บริหารทั่วไป
199 ค่าน้ าด่ืมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 850.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 850.00          สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 850.00        ราคาเหมาะสม ซ.135/64 16 มี.ค. 64 วิชาการ
200 ค่าไม้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 898.80        เฉพาะเจาะจง หจก.ชุมรุ่ง(สาขา 00002) 898.80          หจก.ชุมรุ่ง(สาขา 00002) 898.80        ราคาเหมาะสม ซ.136/64 16 มี.ค. 64 วิชาการ
201 ค่าธงและเคร่ืองหมายผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 3,190.00     เฉพาะเจาะจง สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ฯ 3,190.00       สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ฯ 3,190.00      ราคาเหมาะสม ซ.138/64 16 มี.ค. 64 วิชาการ
202 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสา 2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 2,000.00       ร้าน พ.การค้า 2,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.139/64 16 มี.ค. 64 วิชาการ
203 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสา 1,147.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดสทรีบิวชั่น ซิมเทม 1,147.00       บ.เอก-ชัย ดสทรีบิวชั่น ซิมเทม จ ากัด 1,147.00      ราคาเหมาะสม ซ.140/64 16 มี.ค. 64 วิชาการ
204 ค่าน้ าแข็งและน้ าด่ืม 1,780.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรน าโชคพาณิชย์ จ ากัด 1,780.00       บริษัท เพชรน าโชคพาณิชย์ จ ากัด 1,780.00      ราคาเหมาะสม ซ.141/64 16 มี.ค. 64 วิชาการ
205 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสา 4,850.00     เฉพาะเจาะจง ร้านซุปเปอร์ดี 88 4,850.00       ร้านซุปเปอร์ดี 88 4,850.00      ราคาเหมาะสม ซ.148/64 16 มี.ค. 64 วิชาการ
206 ค่าสีน้ าภายนอกกิจกรรมป้องกันCovid-19 2,860.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 2,860.00       หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 2,860.00      ราคาเหมาะสม ซ.132/64 17 มี.ค. 64 งบประมาณ
207 ค่าวัสดุกิจกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า 210.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 210.00          หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 210.00        ราคาเหมาะสม ซ.157/64 17 มี.ค. 64 บริหารทั่วไป
208 ค่าป้ายไวนิลงานปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 720.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 720.00          ร้านอ้วนโฆษณา 720.00        ราคาเหมาะสม จ.53/64 19 มี.ค. 64 กิจการนักเรียน
209 ค่าจัดท าบายศรีพร้อมเคร่ืองเซ่น 2,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร วงค์ฝ้ัน 2,000.00       นางสาวสุภาพร วงค์ฝ้ัน 2,000.00      ราคาเหมาะสม จ.56/64 19 มี.ค. 64 กิจการนักเรียน
210 ค่าแอมป์กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ 2,980.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทวีบริการ 2,980.00       ร้านทวีบริการ 2,980.00      ราคาเหมาะสม ซ.131/64 19 มี.ค. 64 วิชาการ
211 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1,513.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,513.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,513.00      ราคาเหมาะสม ซ.147/64 19 มี.ค. 64 กิจการนักเรียน
212 ค่าเข้าเล่มรายงานกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 200.00          ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 200.00        ราคาเหมาะสม จ.55/64 23 มี.ค. 64 วิชาการ
213 ค่าสายรัดเคเบิ้ลและกรอบรูป 2,780.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท 999 ซุปเปอร์ช้อป จ ากัด 2,780.00       บริษัท 999 ซุปเปอร์ช้อป จ ากัด 2,780.00      ราคาเหมาะสม ซ.133/64 23 มี.ค. 64 กิจการนักเรียน
214 ค่าตลับหมึก Laser Toner HP CE285A 3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ ปร้ินเตอร์เทค 3,300.00       ร้านอินเตอร์ ปร้ินเตอร์เทค 3,300.00      ราคาเหมาะสม ซ.149/64 23 มี.ค. 64 วิชาการ
215 ค่าเช่าชุดน าเสนอTo be number one 3,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้องเส้ือเฮงเฮง นิมมานซอย 6 3,000.00       ห้องเส้ือเฮงเฮง นิมมานซอย 6 3,000.00      ราคาเหมาะสม จ.58/64 29 มี.ค. 64 กิจการนักเรียน
216 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ปรับปรุงโรงจอดรถฯ 4,589.23     เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรวาบ้านโฮ่ง จ ากัด 4,589.23       บริษัท แพรวาบ้านโฮ่ง จ ากัด 4,589.23      ราคาเหมาะสม ซ.142/64 29 มี.ค. 64 บริหารทั่วไป
217 ค่าเข้าเล่มงานควบคุมภายใน 1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,000.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,000.00      ราคาเหมาะสม จ.59/64 1 เม.ย. 64 งบประมาณ
218 ค่าหมึกHPGT5820 1,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,200.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,200.00      ราคาเหมาะสม ซ.150/64 1 เม.ย. 64 งบประมาณ
219 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนเมษายน64 7,660.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 7,660.00       สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 7,660.00      ราคาเหมาะสม น.7/64 1 เม.ย. 64 บ.ทั่วไป
220 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือนเมษายน64 761.50        เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 761.50          ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 761.50        ราคาเหมาะสม จ.91/64 1 เม.ย. 64 วิชาการ
221 ค่าเข้าเล่มงานสารสนเทศ 1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,000.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,000.00      ราคาเหมาะสม จ.60/64 2 เม.ย. 64 งบประมาณ
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222 ค่าป้ายไวนิลกิจกรรมอบรมต้นกล้าประชาธิปไตย 360.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 360.00          ร้านอ้วนโฆษณา 360.00        ราคาเหมาะสม จ.63/64 2 เม.ย. 64 กิจการนักเรียน
223 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มงานประกัน 400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 400.00          ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 400.00        ราคาเหมาะสม จ.64/64 2 เม.ย. 64 งบประมาณ
224 ค่าหนังสือเรียนฟรี 1,002,034.00 วิธีคัดเลือก บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ 907,000.00    บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ 907,000.00  ราคาเหมาะสม ซ.146/64 2 เม.ย. 64 วิชาการ
225 ค่าวัสดุงานสารสนเทศ 5,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 5,200.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 5,200.00      ราคาเหมาะสม ซ.152/64 2 เม.ย. 64 งบประมาณ
226 ค่าวัสดุกิจกรรมอบรมต้นกล้าประชาธิปไตย 640.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 640.00          ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 640.00        ราคาเหมาะสม ซ.153/64 2 เม.ย. 64 กิจการนักเรียน
227 ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน 130.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภู่พิสิฐ 130.00          หจก.เสรีภู่พิสิฐ 130.00        ราคาเหมาะสม ซ. 163/64 5 เม.ย. 64 บริหารทั่วไป
228 ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน 7,994.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดนาสต้ี เซรามค จ ากัด 7,994.00       บริษัท ไดนาสต้ี เซรามิค 7,994.00      ราคาเหมาะสม ซ.146/64 5 เม.ย. 64 บริหารทั่วไป
229 ค่าเช่าสถานที่ประชุมวิเคราะห์องค์กร 7,000.00     เฉพาะเจาะจง ปิ๊งไอเดียการ์เด้น 7,000.00       ปิ๊งไอเดียการ์เด้น 7,000.00      ราคาเหมาะสม จ.65/64 7 เม.ย. 64 งบประมาณ
230 ค่าถ่ายเอกสารใบปพ. ม.3 และ ม.6 945.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 945.00          ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 945.00        ราคาเหมาะสม จ.70/64 7 เม.ย. 64 วิชาการ
231 ค่าเชือกกิจกรรมงานกีฬาสี 1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 1,080.00       ร้าน พ.การค้า 1,080.00      ราคาเหมาะสม ซ.156/64 7 เม.ย. 64 วิชาการ
232 ค่าจ้างท าวารสารโรงเรียน 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บวรวรรณพร้ิน 24,000.00      บวรวรรณพร้ิน 24,000.00    ราคาเหมาะสม จ.68/64 8 เม.ย. 64 บุคคล
233 ค่าวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ 6,435.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 6,435.00       หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 6,435.00      ราคาเหมาะสม ซ.162/64 16 เม.ย. 64 บริหารทั่วไป
234 ค่าป้ายไวนิลระบบดูแล 240.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 240.00          ร้านอ้วนโฆษณา 240.00        ราคาเหมาะสม จ..66/64 19 เม.ย. 64 กิจการนักเรียน
235 ค่าหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระฯวิทย์ฯ 3,982.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด 3,982.50       บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด 3,982.50      ราคาเหมาะสม ซ.159/64 19 เม.ย. 64 วิชาการ
236 ค่าวัสดุส านักงาน 64,739.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ 64,739.00      บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ 64,739.00    ราคาเหมาะสม ซ.160/64 19 เม.ย. 64 วิชาการ
237 ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถ นง230 ชม. 1,150.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด 1,150.00       บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด 1,150.00      ราคาเหมาะสม จ.74/64 27 เม.ย. 64 บริหารทั่วไป
238 ค่าสายไฟและปล๊ักไฟกิจกรรมงานกล้องวงจรปิด 2,190.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กิติยาคลังไฟฟ้า 2,190.00       หจก.กิติยาคลังไฟฟ้า 2,190.00      ราคาเหมาะสม ซ.161/64 28 เม.ย. 64 งบประมาณ
239 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 15,000.00    เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแห่งชาติ 15,000.00      โทรคมนาคมแห่งชาติ 15,000.00    ราคาเหมาะสม จ.72/64 29 เม.ย. 64 งบประมาณ
240 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนเดือน เมษายน 2564 9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางเกศราวรรณ กันทายวง 9,000.00       นางเกศราวรรณ กันทายวง 9,000.00      ราคาเหมาะสม จ.67/64 5 พ.ค. 64 งบเขต
241 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมติดต้ังวงจรปิด 2,325.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 2,325.00       ร้าน พ.การค้า 2,325.00      ราคาเหมาะสม ซ.166/64 5 พ.ค. 64 งบประมาณ
242 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนพฤษภาคม64 5,110.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 5,110.00       สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 5,110.00      ราคาเหมาะสม น.8/64 5 พ.ค. 64 บริหารทั่วไป
243 ค่าติดต้ังกล้องวงจรปิด 10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายทวี ตาจุมปา 10,000.00      นายทวี ตาจุมปา 10,000.00    ราคาเหมาะสม จ. 73/64 11 พ.ค. 64 บริหารทั่วไป
244 ค่าเข้าเล่มอัดกาวโครงการ To be number one 1,701.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1,701.00       ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1,701.00      ราคาเหมาะสม จ.84/64 14 พ.ค. 64 กิจการนักเรียน
245 ค่าบันทึกการอ่าน 8,900.00     เฉพาะเจาะจง บวรวรรณพร้ิน 8,900.00       บวรวรรณพร้ิน 8,900.00      ราคาเหมาะสม จ.77/64 18 พ.ค. 64 วิชาการ
246 ค่าเข้าเล่มอัดกาวรายงานระบบดูแลนักเรียน 1,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1,200.00       ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1,200.00      ราคาเหมาะสม จ.83/64 28 พ.ค. 64 กิจการนักเรียน
247 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนมิถุนายน64 8,888.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 8,888.00       สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 8,888.00      ราคาเหมาะสม น.9/64 1 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
248 ค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือนมิถุนายน64 1,228.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,228.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 1,228.00      ราคาเหมาะสม จ.91/64 1 มิ.ย. 64 วิชาการ
249 ค่าอาหารว่างอบรมระบบดูแล 1,080.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอนิลณีย์ กล่ินล านงค์ 1,080.00       นางสาวอนิลณีย์ กล่ินล านงค์ 1,080.00      ราคาเหมาะสม ซ.167/64 7 มิ.ย. 64 งบประมาณ
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
250 ค่าอุปกรณ์กีฬา 42,959.00    เฉพาะเจาะจง ก าแพงแสน สปอร์ต 42,959.00      ก าแพงแสน สปอร์ต 42,959.00    ราคาเหมาะสม ซ.165/64 9 มิ.ย. 64 วิชาการ
251 ค่าเปล่ียนยาง นก3264 ลพ. 3,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.กิตติยางยนต์ 3,500.00       บ.กิตติยางยนต์ 3,500.00      ราคาเหมาะสม จ.75/64 10 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
252 ค่าเปล่ียนมอเตอร์พัดลมและกรองฝุ่นแอร์ 2,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน 45 แอร์ 2,100.00       ร้าน 45 แอร์ 2,100.00      ราคาเหมาะสม จ.76/64 10 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
253 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมงานอาคารสถานที่ 1,580.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 1,580.00       หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 1,580.00      ราคาเหมาะสม ซ.170/64 10 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
254 ค่าจ้างเหมาบริหารตัดหญ้าภายบริเวณโรงเรียน 3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวินิต นันต๊ะห้วย 3,000.00       นายวินิต นันต๊ะห้วย 3,000.00      ราคาเหมาะสม จ.79/64 11 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
255 ค่าวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะห้องเรียนพิเศษ 5,301.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 5,301.00       หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 5,301.00      ราคาเหมาะสม ซ.207/64 11 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
256 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมงานอาคารสถานที่ 1,550.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 1,550.00       หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 1,550.00      ราคาเหมาะสม ซ.171/64 14 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
257 ค่าเปล่ียนแบตเตอร่ี บ-3269 ลพ. 3,720.00     เฉพาะเจาะจง อู่ จ.กิจยนต์บ้านโฮ่ง 3,720.00       อู่ จ.กิจยนต์บ้านโฮ่ง 3,720.00      ราคาเหมาะสม จ.78/64 15 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
258 ค่าพัดลมบ้านพักนักเรียน 12,720.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เคอี มอเตอร์ฯ 12,720.00      หจก.เคอี มอเตอร์ฯ 12,720.00    ราคาเหมาะสม ซ.168/64 15 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
259 ค่าจ้างปรับปรุงห้องเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 20,500.00    เฉพาะเจาะจง บ้านเวียง-อลูมิเนียม 20,500.00      บ้านเวียง-อลูมิเนียม 20,500.00    ราคาเหมาะสม จ.82/64 16 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
260 ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมงานอาคารสถานที่ 210.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 210.00          หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 210.00        ราคาเหมาะสม ซ.172/64 16 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
261 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่ 750.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 750.00          หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 750.00        ราคาเหมาะสม ซ.230/64 16 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
262 ค่าจ้างเหมาบริหารตัดแต่งกิ่งไม้ภายในโรงเรียน 1,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวินิต นันต๊ะห้วย 1,000.00       นายวินิต นันต๊ะห้วย 1,000.00      ราคาเหมาะสม จ.80/64 17 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
263 ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง บธ3386 ลพ. 1,610.00     เฉพาะเจาะจง อู่ จ.กิจยนต์บ้านโฮ่ง 1,610.00       อู่ จ.กิจยนต์บ้านโฮ่ง 1,610.00      ราคาเหมาะสม จ.81/64 17 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
264 ค่าวัสดุปรับปรุงบ้านพักนักเรียน 6,350.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ปิยะภัณฑ์ 6,350.00       ร้าน ส.ปิยะภัณฑ์ 6,350.00      ราคาเหมาะสม ซ.169/64 18 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
265 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่ 1,820.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 1,820.00       หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 1,820.00      ราคาเหมาะสม ซ.176/64 22 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
266 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมวันไหว้ครู 340.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 340.00          ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 340.00        ราคาเหมาะสม ซ.186/64 22 มิ.ย. 64 กิจการนักเรียน
267 ค่าช่อดอกไม้แสดงความยินดี 5,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลวรรณ ปัญญาเหล็ก 5,000.00       นางสาววิไลวรรณ ปัญญาเหล็ก 5,000.00      ราคาเหมาะสม จ.85/64 23 มิ.ย. 64 บุคคล
268 ค่าซ่อมเคร่ืองปร้ินท์ Cannon MP287 2,040.00     เฉพาะเจาะจง หสม.ไอทีคอมซ่าฯ 2,040.00       หสม.ไอทีคอมซ่าฯ 2,040.00      ราคาเหมาะสม จ.86/64 23 มิ.ย. 64 งบประมาณ
269 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลกิจกรรมวันไหว้ครู 360.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 360.00          ร้านอ้วนโฆษณา 360.00        ราคาเหมาะสม จ.87/64 23 มิ.ย. 64 กิจการนักเรียน
270 ค่าชุดผลิตภัณฑ์กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ 1,000.00     เฉพาะเจาะจง นางศรีวัย แสนบัวหลวง 1,000.00       นางศรีวัย แสนบัวหลวง 1,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.196/64 23 มิ.ย. 64 วิชาการ
271 ค่าหม้อหุงข้าวและเตารีดไอน้ า 1,629.00     เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่สยามทีวี 1,629.00       บ.เชียงใหม่สยามทีวี 1,629.00      ราคาเหมาะสม ซ.209/64 23 มิ.ย. 64 วิชาการ
272 ค่าป้ายไวนิลในการเตรียมความพร้อมนิเทศฯ 2,392.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพูนศรีพร้ินท์ต้ิง 2,392.00       ร้านพูนศรีพร้ินท์ต้ิง 2,392.00      ราคาเหมาะสม จ.103/64 24 มิ.ย. 64 วิชาการ
273 ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ 4,600.00     เฉพาะเจาะจง อินเตอร์ปร้ินเตอร์เทค 4,600.00       อินเตอร์ปร้ินเตอร์เทค 4,600.00      ราคาเหมาะสม ซ.173/64 24 มิ.ย. 64 งบประมาณ
274 ค่าเคร่ืองท าน้ าเย็นแบต่อท่อ 174,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ 174,000.00    บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่นมอลล์ 174,000.00  ราคาเหมาะสม ซ.174/64 24 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
275 ค่าปรับปรุงห้องเรียนห้อง327 26,000.00    เฉพาะเจาะจง บ้านเวียง-อลูมิเนียม 26,000.00      บ้านเวียง-อลูมิเนียม 26,000.00    ราคาเหมาะสม จ. 89/64 28 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
276 ค่าอ่างอนามัย 2,615.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม 2,615.00       บ.ดูโฮม 2,615.00      ราคาเหมาะสม ซ.183/64 28 มิ.ย. 64 วิชาการ
277 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางเกศราวรรณ กันทายวง 9,000.00       นางเกศราวรรณ กันทายวง 9,000.00      ราคาเหมาะสม จ.99/64 29 มิ.ย. 64 งบเขต
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
278 ค่าวัสดุ-อุปกรร์กิจกรรมTo be+สาระฯวิทย์ฯ 4,907.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม 4,907.00       บ.ดูโฮม 4,907.00      ราคาเหมาะสม ซ.177/64 29 มิ.ย. 64 วิชาการ
279 ค่าไมค์+แอมป์ 4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลอะไหล่ 4,500.00       ร้านเซ็นทรัลอะไหล่ 4,500.00      ราคาเหมาะสม ซ.178/64 29 มิ.ย. 64 วิชาการ
280 ค่าเกมไม้จังก้า กิจกรรม To be number one 439.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 439.00          บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น 439.00        ราคาเหมาะสม ซ.180/64 29 มิ.ย. 64 กิจการนักเรียน
281 ค่าตัวแปลงสัญญาณ+สายสัญญาณ 639.00        เฉพาะเจาะจง บ.อมรฯ 639.00          บ.อมรฯ 639.00        ราคาเหมาะสม ซ.182/64 29 มิ.ย. 64 วิชาการ
282 ค่ากระเป๋าใส่ดินสอ 245.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 245.00          ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 245.00        ราคาเหมาะสม ซ.187/64 29 มิ.ย. 64 กิจการนักเรียน
283 ค่าหมึกเติมปร้ินเตอร์เลเซอร์ 6,900.00     เฉพาะเจาะจง อินเตอร์ปร้ินเตอร์เทค 6,900.00       อินเตอร์ปร้ินเตอร์เทค 6,900.00      ราคาเหมาะสม ซ.190/64 30 มิ.ย. 64 วิชาการ
284 ค่าผ้าดิบ 600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ใจดีเชียงใหม่ 600.00          หจก.ใจดีเชียงใหม่ 600.00        ราคาเหมาะสม ซ.179/64 30 มิ.ย. 64 วิชาการ
285 ค่ากระดาษทิชชู่+น้ ายาล้างจาน 1,044.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอก-ชัย ดีสิริบิวชั่น 1,044.00       บ.เอก-ชัย ดีสิริบิวชั่น 1,044.00      ราคาเหมาะสม ซ.181/64 30 มิ.ย. 64 วิชาการ
286 ค่าดอกสว่านกิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ 200.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 200.00          หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 200.00        ราคาเหมาะสม ซ.223/64 30 มิ.ย. 64 บริหารทั่วไป
287 จ้างถ่ายเอกสารงานหลักสูตร 5,335.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 5,335.00       ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 5,335.00      ราคาเหมาะสม จ.88/64 1 ก.ค. 64 วิชาการ
288 ค่าป้ายไวนิลรณรงค์กิจกรรม To be 1,920.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 1,920.00       ร้านอ้วนโฆษณา 1,920.00      ราคาเหมาะสม จ.94/64 1 ก.ค. 64 กิจการนักเรียน
289 ค่าวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงบ้านพักนักเรียน 6,139.66     เฉพาะเจาะจง บ.แพรวาบ้านโฮ่ง 6,139.66       บ.แพรวาบ้านโฮ่ง 6,139.66      ราคาเหมาะสม ซ.189/64 1 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
290 ค่าอ่างอนามัย 2,615.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม 2,615.00       บ.ดูโฮม 2,615.00      ราคาเหมาะสม ซ.191/64 1 ก.ค. 64 วิชาการ
291 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนกรกฎาคม64 7,450.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 7,450.00       สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 7,450.00      ราคาเหมาะสม น.10/64 1 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
292 ค่าเข้าเล่มอัดกาวรายงานระบบดูแลนักเรียน 560.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 560.00          ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 560.00        ราคาเหมาะสม จ.90/64 2 ก.ค. 64 กิจการนักเรียน
293 ค่าเคร่ืองและอุปกรณ์ประกอบอาหาร 13,700.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยาเฟอร์นิเจอร์ 13,700.00      ร้านพิทยาเฟอร์นิเจอร์ 13,700.00    ราคาเหมาะสม ซ.185/64 2 ก.ค. 64 วิชาการ
294 ค่าไม้อัด 6 มิล ไส้ไม้ 1,180.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ปิยะภัณฑ์ 1,180.00       ร้าน ส.ปิยะภัณฑ์ 1,180.00      ราคาเหมาะสม ซ.188/64 2 ก.ค. 64 งบประมาณ
295 เช่าชุดการแสดงภาษาไทย 4,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุธรรม ปาระพรหม 4,500.00       นายสุธรรม ปาระพรหม 4,500.00      ราคาเหมาะสม จ.110/64 5 ก.ค. 64 วิชาการ
296 เช่าชุดนักร้องเพลงภาษาไทย 2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพิชัย เลาหบุตร 2,000.00       นายพิชัย เลาหบุตร 2,000.00      ราคาเหมาะสม จ.111/64 5 ก.ค. 64 วิชาการ
297 ค่าจ้างซ่อมประตู+หน้าต่าง กระจกห้องเรียน 3,690.00     เฉพาะเจาะจง บ้านเวียง-อลูมิเนียม 3,690.00       บ้านเวียง-อลูมิเนียม 3,690.00      ราคาเหมาะสม จ.93/64 5 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
298 ค่าจ้างปรับปรุงบ้านพักครูละบ้านพักนักเรียน 21,245.00    เฉพาะเจาะจง บ้านเวียง-อลูมิเนียม 21,245.00      บ้านเวียง-อลูมิเนียม 21,245.00    ราคาเหมาะสม จ.95/64 5 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
299 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมสาธารณูปโภค(ประปา) 2,122.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 2,122.00       ร้าน พ.การค้า 2,122.00      ราคาเหมาะสม ซ..193/64 5 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
300 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมงานสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) 485.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 485.00          ร้าน พ.การค้า 485.00        ราคาเหมาะสม ซ.192/64 5 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
301 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กิจกรรมงานภูมิทัศน์ 530.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 530.00          ร้าน พ.การค้า 530.00        ราคาเหมาะสม ซ.194/64 5 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
302 ค่าถ่ายเอกสารมีนาคม+พฤษภาคม+มิถุนายน64 3,763.50     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,763.50       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 3,763.50      ราคาเหมาะสม จ.91/64 7 ก.ค. 64 วิชาการ
303 ค่าจ้างอัดภาพ 4 * 6 215.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแซ็ก คัลเลอร์แล็บ 215.00          ร้านแซ็ก คัลเลอร์แล็บ 215.00        ราคาเหมาะสม จ.92/64 7 ก.ค. 64 บุคคล
304 ค่าธงสัญลักษณ์ สธ. (พระเทพฯ) 350.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 350.00          ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 350.00        ราคาเหมาะสม ซ.195/64 7 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
305 ค่าวัสดุกิจกรรมงานสาธารณูปโภค(ประปา) 2,735.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 2,735.00       ร้าน พ.การค้า 2,735.00      ราคาเหมาะสม ซ.221/64 8 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
306 ค่าเคร่ืองพิมพ์ 23,400.00    เฉพาะเจาะจง บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ 23,400.00      บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ 23,400.00    ราคาเหมาะสม ซ.197/64 9 ก.ค. 64 วิชาการ
307 ค่าสารเคมี 32,696.00    เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทอร์ฯ 32,696.00      หจก.นอร์ทเทอร์ฯ 32,696.00    ราคาเหมาะสม ซ.198/64 9 ก.ค. 64 วิชาการ
308 ค่าน้ ายากัดสนิมและน้ ายาดับกล่ิน 1,987.50     เฉพาะเจาะจง บ.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป 1,987.50       บ.เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป 1,987.50      ราคาเหมาะสม ซ.200/64 9 ก.ค. 64 บ.ทั่วไป
309 ค่าเกมอูโน่ 400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 400.00          ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 400.00        ราคาเหมาะสม ซ.201/64 12 ก.ค. 64 กิจการนักเรียน
310 ค่าพัดลมโคจรและพัดลมติดผนัง 28,620.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เคอี มอเตอร์ฯ 28,620.00      หจก.เคอี มอเตอร์ฯ 28,620.00    ราคาเหมาะสม ซ.199/64 14 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
311 ค่าวัสดุไฟฟ้าห้องเกียรติยศ 6,435.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กิติยาคลังไฟฟ้า 6,435.00       หจก.กิติยาคลังไฟฟ้า 6,435.00      ราคาเหมาะสม ซ.214/64 15 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
312 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์พัฒนางานการเงิน 400.00        เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ดีอาษา 400.00          นายสมชาย ดีอาษา 400.00        ราคาเหมาะสม จ.96/64 16 ก.ค. 65 งบประมาณ
313 ค่าวัสดุอุปกรณ์งานความสะอากและปฏิคม 6,026.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเปื้นยิ้ม 6,026.00       ร้านเปื้นยิ้ม 6,026.00      ราคาเหมาะสม ซ.208/64 19 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
314 ค่าหลอดไฟlatleกิจกรรมสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า) 210.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านโฮ่งการไฟฟ้า 210.00          ร้านบ้านโฮ่งการไฟฟ้า 210.00        ราคาเหมาะสม ซ.222/64 19 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
315 ค่าปากกาเม้าท์เพ้นท์กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทย์ฯ 2,750.00     เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 2,750.00       ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 2,750.00      ราคาเหมาะสม ซ.224/64 19 ก.ค. 64 วิชาการ
316 ค่าเปล่ียนลูกยางเบรค นก3264ลพ. 950.00        เฉพาะเจาะจง อู่ จ.กิจยนต์บ้านโฮ่ง 950.00          อู่ จ.กิจยนต์บ้านโฮ่ง 950.00        ราคาเหมาะสม จ.106/64 20 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
317 ค่าพัดลมและพัดลมต้ังพื้น 16" 2,813.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 2,813.00       บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 2,813.00      ราคาเหมาะสม ซ.202/64 20 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
318 ค่าวัสดุอุปกรณ์งานปฏิคมและงานความสะอาด 4,217.00     เฉพาะเจาะจง บ.999ซุปเปอร์ช้อป 4,217.00       บ.999ซุปเปอร์ช้อป 4,217.00      ราคาเหมาะสม ซ.203/64 20 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
319 ค่าไม้ถูพื้นกิจกรรมงานความสะอาด 3,383.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร 3,383.00       บ.สยามแม็คโคร 3,383.00      ราคาเหมาะสม ซ.204/64 20 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
320 ค่าน้ ายาดันฝุ่นกิจกรรมงานความสะอาด 2,100.00     เฉพาะเจาะจง อินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ 2,100.00       อินเตอร์เนชั่นแนลแบรนด์ 2,100.00      ราคาเหมาะสม ซ.205/64 20 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
321 ค่ากระดาษดอลล่ี 4.5 นิ้วงานปฏิคม 275.00        เฉพาะเจาะจง บ.นีโอ เบเกอร่ี 275.00          บ.นีโอ เบเกอร่ี 275.00        ราคาเหมาะสม ซ.206/64 20 ก.ค. 64 บริหารทั่วไป
322 ค่าเคร่ืองปรับอากาศห้องเรียนพิเศษ 39,800.00    เฉพาะเจาะจง พี.เค แอร์แอนด์เซอรฺวิส 39,800.00      พี.เค แอร์แอนด์เซอรฺวิส 39,800.00    ราคาเหมาะสม ซ 210/64 21 ก.ค. 64 วิชาการ
323 ค่าจ้างท าราวแขวนผ้านักเรียนพักนอน 2,700.00     เฉพาะเจาะจง นายสุพร จันทร์ธง 2,700.00       นายสุพร จันทร์ธง 2,700.00      ราคาเหมาะสม จ.97/64 23 ก.ค. 64 วิชาการ
324 ค่าMousepen 5,500.00     เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 5,500.00       ทีเอ็นไอทีแอนด์เทคโนโลยี 5,500.00      ราคาเหมาะสม ซ.211/64 23 ก.ค. 64 วิชาการ
325 ค่าวัสดุส านักงาน 46,293.00    เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น 46,293.00      บ.โมเดิร์น 46,293.00    ราคาเหมาะสม ซ.213/64 30 ก.ค. 64 วิชาการ
326 ค่าหมึกพิมพ์ 5,700.00     เฉพาะเจาะจง อินเตอร์ปร้ินเตอร์เทค 5,700.00       อินเตอร์ปร้ินเตอร์เทค 5,700.00      ราคาเหมาะสม ซ.212164 2 ส.ค. 64 วิชาการ
327 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนสิงหาคม64 9,370.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 9,370.00       สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 9,370.00      ราคาเหมาะสม น.11/64 2 ส.ค. 64 บริหารทั่วไป
328 ค่าข้าวสารนักเรียนพักนอน 2,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.รวงข้าวสิริ 2,000.00       บ.รวงข้าวสิริ 2,000.00      ราคาเหมาะสม ซ.231/64 3 ส.ค. 64 วิชาการ
329 ค่าวัสดุอุปกรณ์ดนตรี 40,720.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทิกเกอร์ซาวด์ 40,720.00      หจก.ทิกเกอร์ซาวด์ 40,720.00    ราคาเหมาะสม ซ. 215/64 4 ส.ค. 64 วิชาการ
330 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 10,000.00    เฉพาะเจาะจง โทรคมนาคมแห่งชาติ 10,000.00      โทรคมนาคมแห่งชาติ 10,000.00    ราคาเหมาะสม จ.98/64 6 ส.ค. 64 งบประมาณ
331 ค่าผ้าโซล่อนกิจกรรมทรัพยากรงานบริหาร 2,695.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,695.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 2,695.00      ราคาเหมาะสม ซ.225/64 6 ส.ค. 64 บ.ทั่วไป
332 ค่าชุดคิตฝึกอิเล็กทรอนิกส์ 1,947.40     เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลอะไหล่ 1,947.40       ร้านเซ็นทรัลอะไหล่ 1,947.40      ราคาเหมาะสม ซ.226/64 6 ส.ค. 64 วิชาการ
333 ค่าวัสดุไฟฟ้า9805 9,805.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 9,805.00       ร้าน พ.การค้า 9,805.00      ราคาเหมาะสม ซ.217/64 9 ส.ค. 64 บริหารทั่วไป
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
334 ค่าโทรทัศน์แอลอีดี 17,774.00    เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่สยามทีวี 17,774.00      บ.เชียงใหม่สยามทีวี 17,774.00    ราคาเหมาะสม ซ.218/64 9 ส.ค. 64 วิชาการ
335 ค่าพัดลมโคจรแบบติดเพดาน 6,960.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดูโฮม 6,960.00       บ.ดูโฮม 6,960.00      ราคาเหมาะสม ซ.220/64 10 ส.ค. 64 วิชาการ
336 ค่าโต๊ะญี่ปุ่นขาพับ 891.00        เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 891.00          บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 891.00        ราคาเหมาะสม ซ.227/64 10 ส.ค. 64 บริหารทั่วไป
337 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์งานโภชนาการ 1,146.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร 1,146.00       บ.สยามแม็คโคร 1,146.00      ราคาเหมาะสม ซ.228/64 10 ส.ค. 64 บริหารทั่วไป
338 ค่าวัสดุงานโภชนาการ+งานคหกรรม 3,293.00     เฉพาะเจาะจง ลานบุญเคร่ืองครัว 3,293.00       ลานบุญเคร่ืองครัว 3,293.00      ราคาเหมาะสม ซ.229/64 10 ส.ค. 64 บริหารทั่วไป
339 ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ 10,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.สรวิชญ์ ดีไซน์ 10,000.00      หจก.สรวิชญ์ ดีไซน์ 10,000.00    ราคาเหมาะสม ซ.219/64 11 ส.ค. 64 วิชาการ
340 ค่าจ้างเหมาหุ้มเบาะนง-230 ชม. 500.00        เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ดีอาษา 500.00          นายสมชาย ดีอาษา 500.00        ราคาเหมาะสม จ.100/64 13 ส.ค. 64 บริหารทั่วไป
341 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ติดต้ังทีวีห้องเรียนพิเศษ 890.00        เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่สยามทีวี 890.00          บ.เชียงใหม่สยามทีวี 890.00        ราคาเหมาะสม ซ.233/64 13 ส.ค. 64 วิชาการ
342 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ติดต้ังทีวีห้องเรียนพิเศษ 1,240.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโอเค คอม 1,240.00       ร้านโอเค คอม 1,240.00      ราคาเหมาะสม ซ.234/64 13 ส.ค. 64 วิชาการ
343 ค่าวัสดุงานพัฒนาห้องศูนย์ส่ือฯ (หลอดไฟ LED) 2,210.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กิติยาคลังไฟฟ้า 2,210.00       หจก.กิติยาคลังไฟฟ้า 2,210.00      ราคาเหมาะสม ซ.246/64 13 ส.ค. 64 งบประมาณ
344 ค่าจัดท าเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา 2,550.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 2,550.00       ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 2,550.00      ราคาเหมาะสม จ.102/64 16 ส.ค. 64 งบประมาณ
345 ค่าหนังสือเรียนฟรี 148418 148,418.00  เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น 148,000.00    บ.โมเดิร์น 148,000.00  ราคาเหมาะสม ซ.232/64 16 ส.ค. 64 วิชาการ
346 ค่าวัสดุงานพัฒนาห้องศูนย์ส่ือฯ (กระเบื้อง) 159.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภู่พิสิฐ 159.00          หจก.เสรีภู่พิสิฐ 159.00        ราคาเหมาะสม ซ.247/64 16 ส.ค. 64 งบประมาณ
347 ค่าวัสดุงานพัฒนาห้องศูนย์ส่ือฯ (ผ้าโซล่อน) 4,995.00     เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ใจกว้าง 4,995.00       บ.เชียงใหม่ใจกว้าง 4,995.00      ราคาเหมาะสม ซ.248/64 17 ส.ค. 64 งบประมาณ
348 ค่าวัสดุงานพัฒนาห้องศูนย์ส่ือฯ (ดอกไม้ผ้า) 1,175.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพบูบย์ดอกไม้ผ้า 1,175.00       ร้านไพบูบย์ดอกไม้ผ้า 1,175.00      ราคาเหมาะสม ซ.249/64 17 ส.ค. 64 งบประมาณ
349 ค่าวัสดุงานพัฒนาห้องศูนย์ส่ือฯ (จานรองกระถาง) 200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านโฮ่งพันธุ์ไม้ 200.00          ร้านบ้านโฮ่งพันธุ์ไม้ 200.00        ราคาเหมาะสม ซ.250/64 18 ส.ค. 64 งบประมาณ
350 ค่าวัสดุงานพัฒนาห้องศูนย์ส่ือฯ (ก็อกอ่างล้างหน้า) 480.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 480.00          หจก.กิจไพบูลย์ม่วโตนค้าไม้ 480.00        ราคาเหมาะสม ซ.251/64 18 ส.ค. 64 งบประมาณ
351 ค่าวัสดุงานพัฒนาห้องศูนย์ส่ือฯ (พุก) 60.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 60.00           ร้าน พ.การค้า 60.00          ราคาเหมาะสม ซ.252/64 19 ส.ค. 64 งบประมาณ
352 ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้าภายในโรงเรียน 3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวืนิต นันต๊ะห้วย 3,000.00       นายวืนิต นันต๊ะห้วย 3,000.00      ราคาเหมาะสม จ.101/64 20 ส.ค. 64 บริหารทั่วไป
353 ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหนังสือเรียนภาษาจีน 1,716.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1,716.00       ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1,716.00      ราคาเหมาะสม จ.104/64 25 ส.ค. 64 วิชาการ
354 ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางเกศราวรรณ กันทายวง 9,000.00       นางเกศราวรรณ กันทายวง 9,000.00      ราคาเหมาะสม จ.105/64 27 ส.ค. 64 งบเขต
355 ค่าวัสดุกิจกรรมงานอาคารสถานที่ 1,070.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 1,070.00       ร้าน พ.การค้า 1,070.00      ราคาเหมาะสม ซ.241/64 1 ก.ย. 64 บริหารทั่วไป
356 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าเดือนกันยายน64 7,710.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 7,710.00       สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จ ากัด 7,710.00      ราคาเหมาะสม น.12/64 1 ก.ย. 64 บริหารทั่วไป
357 ค่าหมึกพิมพ์งานทะเบียน 5,756.60     เฉพาะเจาะจง บ.ริบบอน 5,756.60       บ.ริบบอน 5,756.60      ราคาเหมาะสม ซ. 235/64 2 ก.ย. 64 วิชาการ
358 ค่าป้ายไวนิลห้อง2/5 484.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพูนศรีพร้ินท์ต้ิง 484.00          ร้านพูนศรีพร้ินท์ต้ิง 484.00        ราคาเหมาะสม จ.112/64 6 ก.ย. 64 วิชาการ
359 ค่าป้ายไวนิลและโฟมบอร์ดการงานและม.2/5 2,170.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 2,170.00       ร้านอ้วนโฆษณา 2,170.00      ราคาเหมาะสม จ.113/64 6 ก.ย. 64 วิชาการ
360 ค่าทรายอะเบท 300.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 300.00          ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 300.00        ราคาเหมาะสม ซ.236/64 6 ก.ย. 64 บริหารทั่วไป
361 ค่าวัสดุกิจกรรมงานสาธารณูปโภค(ประปา) 1,844.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การค้า 1,844.00       ร้าน พ.การค้า 1,844.00      ราคาเหมาะสม ซ.242/64 6 ก.ย. 64 บริหารทั่วไป
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ราคาที่ตกลง
362 ค่าวัสดุและอุปกรณ์สถานศึกษาสีขาว 6,396.00     เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น 6,396.00       บ.โมเดิร์น 6,396.00      ราคาเหมาะสม ซ.245/64 6 ก.ย. 64 กิจการนักเรียน
363 ค่าวัสดุห้องศูนย์ส่ือโควิด 38,980.00    เฉพาะเจาะจง บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ 38,980.00      บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ 38,980.00    ราคาเหมาะสม ซ.237/64 7 ก.ย. 64 งบประมาณ
364 ค่าวัสดุงานพัฒนาห้องศูนย์ส่ือฯ (ขาแขวนทีวี) 350.00        เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นทีแอนด์เทคโนโลยี 999 จ ากัด 350.00          บ.ทีเอ็นทีแอนด์เทคโนโลยี 999 350.00        ราคาเหมาะสม ซ.253/64 7 ก.ย. 64 งบประมาณ
365 ค่าวัสดุงานพัฒนาห้องศูนย์ส่ือฯ(อุปกรณ์เชื่อมระบบ) 4,450.00     เฉพาะเจาะจง บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ 4,450.00       บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ 4,450.00      ราคาเหมาะสม ซ.254/64 7 ก.ย. 64 งบประมาณ
366 ค่าวัสดุScience Show 4,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 4,000.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 4,000.00      ราคาเหมาะสม ซ. 255/64 8 ก.ย. 64 วิชาการ
367 ค่าโทรศัพท์เคล่ือนที่ 26,991.00    เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นทีแอนด์เทคโนโลยี 999 จ ากัด 26,991.00      บ.ทีเอ็นทีแอนด์เทคโนโลยี 999 26,991.00    ราคาเหมาะสม ซ.238/64 8 ก.ย. 64 วิชาการ
368 ค่าวัสดุการจัดการเรียนรู้ม.3 7,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทิกเกอร์ซาวด์ 7,500.00       หจก.ทิกเกอร์ซาวด์ 7,500.00      ราคาเหมาะสม ซ.239/64 9 ก.ย. 64 วิชาการ
369 ค่าวัสดุงานเกษตร (จอบ เสียม) 1,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอึ้งเป๋งเฮงการเกษตร 1,900.00       ร้านอึ้งเป๋งเฮงการเกษตร 1,900.00      ราคาเหมาะสม ซ.256/64 9 ก.ย. 64 วิชาการ
370 ค่าวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์สอนออนไลน์ 95,230.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พอช คอม. 95,230.00 หจก.พอช คอม. 95,230.00 ราคาเหมาะสม ซ.240/64 10 ก.ย. 64 วิชาการ
371 ค่าวัสดุส านักงานและส่ือการเรียนการสอน 67,203.00    เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น 67,203.00      บ.โมเดิร์น 67,203.00    ราคาเหมาะสม ซ.243/64 13 ก.ย. 64 วิชาการ
372 ค่าป้ายพลาสวูด ตัวอักษร We love We care 1,850.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนโฆษณา 1,850.00       ร้านอ้วนโฆษณา 1,850.00      ราคาเหมาะสม จ.114/64 13 ก.ย. 64 งบประมาณ
373 ค่าวัสดุงานเกษตร (มูลวัว แกลบด า) 3,050.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านโฮ่งพันธุ์ไม้ 3,050.00       ร้านบ้านโฮ่งพันธุ์ไม้ 3,050.00      ราคาเหมาะสม ซ.258/64 13 ก.ย. 64 วิชาการ
374 ค่าพัดลมต้ังโต๊ะ 928.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เค.เซลล์ 928.00          ร้านเอส.เค.เซลล์ 928.00        ราคาเหมาะสม ซ.259/64 15 ก.ย. 64 บุคคล
375 ค่าไม้ไผ่ 900.00        เฉพาะเจาะจง นางจันทร์จิรา ปัญญายอง 900.00          นางจันทร์จิรา ปัญญายอง 900.00        ราคาเหมาะสม ซ.260/64 15 ก.ย. 64 วิชาการ
376 ค่าหมึกเติม HP GT 1,040.00     เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นทีแอนด์เทคโนโลยี 999 1,040.00       บ.ทีเอ็นทีแอนด์เทคโนโลยี 999 1,040.00      ราคาเหมาะสม ซ.261/64 15 ก.ย. 64 งบประมาณ
377 ค่าท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 6,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 6,000.00       ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 6,000.00      ราคาเหมาะสม จ.107/64 16 ก.ย. 64 งบประมาณ
378 ค่าจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ 7,200.00     เฉพาะเจาะจง นายจิระศักด์ิ ประภัสระกูล 7,200.00       นายจิระศักด์ิ ประภัสระกูล 7,200.00      ราคาเหมาะสม จ.108/64 17 ก.ย. 64 บริหารทั่วไป
379 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 950.00        เฉพาะเจาะจง อู่ จ.กิจยนต์บ้านโฮ่ง 950.00          อู่ จ.กิจยนต์บ้านโฮ่ง 950.00        ราคาเหมาะสม จ.106/64 20 ก.ย. 64 บริหารทั่วไป
380 ค่าจ้างท าฝ้าเพดานหอประชุม-โรงอาหาร 259,740.00  เฉพาะเจาะจง นายบุญชุม สิงห์ขา 259,740.00    นายบุญชุม สิงห์ขา 259,740.00  ราคาเหมาะสม จ.109/64 20 ก.ย. 64 บริหารทั่วไป
381 ค่าตลับหมึกHP Leser 3,300.00     เฉพาะเจาะจง อินเตอร์ปร้ินเตอร์เทค 3,300.00       อินเตอร์ปร้ินเตอร์เทค 3,300.00      ราคาเหมาะสม ซ.244/64 20 ก.ย. 64 วิชาการ
382 ค่ารางปล๊ักไฟสารบรรณ 140.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านโฮ่งการไฟฟ้า 140.00          ร้านบ้านโฮ่งการไฟฟ้า 140.00        ราคาเหมาะสม ซ.262/64 20 ก.ย. 64 บุคคล
383 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงและขยายฯ 77,560.00    เฉพาะเจาะจง บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ 77,560.00      บ.กู๊ดสปีดคอมพิวเตอร์ 77,560.00    ราคาเหมาะสม ซ.264/64 21 ก.ย. 64 งบประมาณ
384 ค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์วิทยาศาสตร์ 5,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 5,400.00       ร้านภาณีเคร่ืองเขียน 5,400.00      ราคาเหมาะสม ซ.257/64 27 ก.ย. 64 วิชาการ
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