


ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัซ้ือ

๑ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 21,582.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 21,582.40       บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 21,582.40      เสนอราคาต่ าสุด

๒ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 11,428.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 11,428.80       บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 11,428.80      เสนอราคาต่ าสุด

๓ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 1,768.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 1,768.00         ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 1,768.00        เสนอราคาต่ าสุด

๔ จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์ก.ค.63 465.00           เฉพาะเจาะจง นางอ าพนั  จันต๊ะมา 465.00           นางอ าพนั  จันต๊ะมา 465.00           เสนอราคาต่ าสุด

๕ จัดซ้ือน้ าด่ืม ม.ิย.63 2,751.00         เฉพาะเจาะจง นายสุธี  อนิทนนท์ 2,751.00         นายสุธี  อนิทนนท์ 2,751.00        เสนอราคาต่ าสุด

๖ จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง กระเบื้องวาตภยั 1,815.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรักพงศ์พานชิ 1,815.00         ร้านรักพงศ์พานชิ 1,815.00        เสนอราคาต่ าสุด

๗ จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ โคมไฟหลังเต่า 48,000.00       เฉพาะเจาะจง ด ารงอเีล็กทริก 48,000.00       ด ารงอเีล็กทริก 48,000.00      เสนอราคาต่ าสุด

๘ จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ศพด 2,830.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักด์ิ 2,830.00         ร้านสุรศักด์ิ 2,830.00        เสนอราคาต่ าสุด

๙ จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ 5 รายการ 7,875.00         เฉพาะเจาะจง เชียงใหม ่เอส.อาร์ 7,875.00         เชียงใหม ่เอส.อาร์ 7,875.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 3 รายการ 900.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม ่ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 900.00           หจก.เชียงใหม ่ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 900.00           เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ จัดซ้ือวัสดุ คก.ปอ้งกนัฯไวรัสโคโรนา่-19 7,728.00         เฉพาะเจาะจง เชียงใหม ่เอส.อาร์ 7,728.00         เชียงใหม ่เอส.อาร์ 7,728.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน หมกึเคร่ืองพมิพ์ 7,490.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง 7,490.00         หจก.นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง 7,490.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 14 รายการ 9,654.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม ่ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 9,654.00         หจก.เชียงใหม ่ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 9,654.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๔ จัดซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟ 2,100.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 2,100.00         บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 2,100.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๕ จัดซ้ือยางรถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์ ผท581 27,600.00       เฉพาะเจาะจง เอ แอนด์ เอม็ การยาง 27,600.00       เอ แอนด์ เอม็ การยาง 27,600.00      เสนอราคาต่ าสุด

๑๖ จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ คก.ส่งเสริมอาชีพ 5,937.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักด์ิ 5,937.00         ร้านสุรศักด์ิ 5,937.00        เสนอราคาต่ าสุด
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๑ จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย  ทพิจร 8,500.00 นายศุภชัย  ทพิจร 8,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

๒ จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน ์ ชัยแกว้ 8,500.00 นายรุ่งโรจน ์ ชัยแกว้ 8,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

๓ จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวโรดล รักยิ่ง 8,500.00 นายวโรดล รักยิ่ง 8,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

๔ จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  อนิธิปวง 8,500.00 นายประเสริฐ  อนิธิปวง 8,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

๕ จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  จิระโต 8,000.00 นายสุเทพ  จิระโต 8,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๖ จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สารรวงทอง 8,500.00 นายสมศักด์ิ  สารรวงทอง 8,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

๗ จ้างเหมาบริการจพง.บนัทกึข้อมลู 8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชาดา  เจริญรัตน์ 8,000.00 น.ส.สุชาดา  เจริญรัตน์ 8,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๘ จ้างเหมาแมบ่า้น 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอ าพร ปวงชมภู 8,000.00 นางอ าพร ปวงชมภู 8,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๙ จ้างเหมาแมบ่า้น ศพด. 7,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ  ไชยศิลป์ 7,500.00 น.ส.กนกวรรณ  ไชยศิลป์ 7,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จ้างเหมาท าความสะอาด ศพด. อบต.สันปา่ยาง 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาว์แกว้  เตปา 9,000.00 นางสาวเสาว์แกว้  เตปา 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ จ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายองอาจ  อนิธรรม 10,000.00 นายองอาจ  อนิธรรม 10,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการกองช่าง 7,000.00 น.ส.จิรัชญา เตวิน 7,000.00 น.ส.จิรัชญา เตวิน 7,000.00

๑๓ จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ ก.ค.63 49,690.40 เฉพาะเจาะจง นายบญุปั๋น สุรินต๊ะ 49,690.40 นายบญุปั๋น สุรินต๊ะ 49,690.40 เสนอราคาต่ าสุด

๑๔ จ้างเหมาถ่ายเอกสารการเรียนการสอนฯ ศพด. 5,199.00 ดุสิตโฟโต้ 5,199.00 ดุสิตโฟโต้ 5,199.00

๑๕ ปา้ยไวนลิ คก.นทิรรศการวันอาสาฬฯ ,เข้าพรรษา 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 960.00 ร้านอวดดี 960.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๖ ปา้ยไวนลิ คก.ปอ้งกนัปราบปรามทจุริตฯ 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 450.00 ร้านอวดดี 450.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๗ ปา้ยไวนลิ คก.การจัดการแพทย์ฉุกเฉินฯ 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 450.00 ร้านอวดดี 450.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๘ ปา้ยไวนลิ คก.ปอ้งกนัเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา่ 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 450.00 ร้านอวดดี 450.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๙ จ้างเหมาออกแบบส ารวจประเมนิความพงึพอใจฯ 22,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 22,000.00 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 22,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๒๐ จ้างเหมาดูดส่ิงปฏกิลู ศพด. 800.00 เฉพาะเจาะจง นายโอฬาร ศิลปเสริฐ 800.00 นายโอฬาร ศิลปเสริฐ 800.00 เสนอราคาต่ าสุด

๒๑ ปา้ยไวนลิ คก.ส่งเสริมอาชีพ 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 450.00 ร้านอวดดี 450.00 เสนอราคาต่ าสุด
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๒๒ จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ 416-58-017 500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 500.00 บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 500.00 เสนอราคาต่ าสุด
๒๓ คก.กอ่สร้างโรงจอดรถ(2) อบต.สันปา่ยาง 52,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยากอ่สร้าง 52,900.00 ร้านสุริยากอ่สร้าง 52,900.00 เสนอราคาต่ าสุด
๒๔ คก.กอ่สร้างโรงจอดรถ อบต.สันปา่ยาง 112,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยากอ่สร้าง 112,000.00 ร้านสุริยากอ่สร้าง 112,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
๒๕ คก.กอ่สร้างระบบกรองน้ าผิวดิน ม.1 293,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยากอ่สร้าง 293,000.00 ร้านสุริยากอ่สร้าง 293,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
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