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๑ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 21,450.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 21,450.80       บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 21,450.80      เสนอราคาต่ าสุด

๒ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 10,669.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 10,669.50       บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 10,669.50      เสนอราคาต่ าสุด

๓ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 2,809.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 2,809.00         ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 2,809.00        เสนอราคาต่ าสุด

๔ จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์ก.ย.63 450.00           เฉพาะเจาะจง นางอ าพนั  จันต๊ะมา 450.00           นางอ าพนั  จันต๊ะมา 450.00           เสนอราคาต่ าสุด

๕ จัดซ้ือน้ าด่ืม ก.ย.63 1,456.00         เฉพาะเจาะจง นายสุธี  อนิทนนท์ 1,456.00         นายสุธี  อนิทนนท์ 1,456.00        เสนอราคาต่ าสุด

๖ จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (หมกึพมิพ์) 14,760.00       เฉพาะเจาะจง เชียงใหม ่เอส.อาร์ 14,760.00       เชียงใหม ่เอส.อาร์ 14,760.00      เสนอราคาต่ าสุด

๗ จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว (เตา ถังแกส๊) 4,340.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักด์ิ 4,340.00         ร้านสุรศักด์ิ 4,340.00        เสนอราคาต่ าสุด

๘ จัดซ้ือชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 5,700.00         เฉพาะเจาะจง บา้นทอ้งถิ่นไทย 5,700.00         บา้นทอ้งถิ่นไทย 5,700.00        เสนอราคาต่ าสุด

๙ จัดซ้ือคู่มอือบุาสก-อบุาสิกา 40 เล่ม 800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านยุพาสังฆภณัฑ์ 800.00           ร้านยุพาสังฆภณัฑ์ 800.00           เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ คก.อบรมคุณธรรมจริยธรรม 2,400.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วันเพญ็ กนัธาฝ้ัน 2,400.00         น.ส.วันเพญ็ กนัธาฝ้ัน 2,400.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 13 รายการ 12,021.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม ่ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 12,021.00       หจก.เชียงใหม ่ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 12,021.00      เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ จัดซ้ือหนิคลุก 30 ลบ.ม. 13,200.00       เฉพาะเจาะจง โชคอดุร 13,200.00       โชคอดุร 13,200.00      เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ จัดซ้ือผงหมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,490.00         เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง 7,490.00         หจก.นอร์ทเทร์ิน โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง 7,490.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๔ จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง วางทอ่น้ าหนา้โรงจอดรถ ศพด. 2,640.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรักพงศ์พานชิ 2,640.00         ร้านรักพงศ์พานชิ 2,640.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๕ จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ไฟฟา้ ติดต้ังไฟโรงจอดรถ 16,500.00       เฉพาะเจาะจง กนกพลการไฟฟา้ 16,500.00       กนกพลการไฟฟา้ 16,500.00      เสนอราคาต่ าสุด

๑๖ จัดซ้ืดวัสดุการเกษตร ศพด. 16,415.00       เฉพาะเจาะจง สวนศิริมติร 16,415.00       สวนศิริมติร 16,415.00      เสนอราคาต่ าสุด
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๑ จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  อนิธิปวง 8,500.00 นายประเสริฐ  อนิธิปวง 8,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

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

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

๔ จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย  ทพิจร 8,500.00 นายศุภชัย  ทพิจร 8,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

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

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

๗ จ้างเหมาบริการจพง.บนัทกึข้อมลู 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรัชญา เตวิน 7,000.00 น.ส.จิรัชญา เตวิน 7,000.00 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 จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ ก.ย.63 46,726.16 เฉพาะเจาะจง นายบญุปั๋น สุรินต๊ะ 46,726.16 นายบญุปั๋น สุรินต๊ะ 46,726.16 เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ ปา้ยไวนลิ คก.ส่งเสริมฯศักยภาพผู้สูงอายุ 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 450.00 ร้านอวดดี 450.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๔ ตรวจเช็คระยะและเปล่ียนถ่ายน้ ามนัเคร่ือง งค335 9,039.36 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านครพงิค์เชียงใหม่ 9,039.36 บจก.โตโยต้านครพงิค์เชียงใหม่ 9,039.36 เสนอราคาต่ าสุด

๑๕ จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 5 รายการ 1,460.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ  ชิณมาตร 1,460.00 นายวรวุฒิ  ชิณมาตร 1,460.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๖ จ้างเหมาขุดลอกเปล่ียนทางน้ า ม.5 8,000.00 เฉพาะเจาะจง โชคอดุร 8,000.00 โชคอดุร 8,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

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

๑๘ ปา้ยไวนลิ คก.ส่งเสริมการศึกษา (โลชั่นกนัยุง) 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 450.00 ร้านอวดดี 450.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๙ ปา้ยไวนลิ คก.อบต.พบประชาชน 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 450.00 ร้านอวดดี 450.00 เสนอราคาต่ าสุด

๒๐ จ้างเหมาซ่อม ล้างเคร่ืองปรับอากาศ 13 เคร่ือง 13,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษศั์กด์ิ ภริมย์ 13,900.00 นายพงษศั์กด์ิ ภริมย์ 13,900.00 เสนอราคาต่ าสุด

๒๑ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ม.4 36,000.00 เฉพาะเจาะจง โชคอดุร 36,000.00 โชคอดุร 36,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
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๒๒ จ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรัง หว้ยเต๋ย ม.2 20,000.00 เฉพาะเจาะจง โชคอดุร 20,000.00 โชคอดุร 20,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
๒๓ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.ม.1 สายหลังวัดหนองบวั 59,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ธรรม 59,000.00 ร้านจันทร์ธรรม 59,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
๒๔ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.ม.5 63,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ธรรม 63,500.00 ร้านจันทร์ธรรม 63,500.00 เสนอราคาต่ าสุด
๒๕ ปา้ยไวนลิ คก.บริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 450.00 ร้านอวดดี 450.00 เสนอราคาต่ าสุด
๒๖ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง+วางทอ่ระบายน้ า ม.3 7,600.00 เฉพาะเจาะจง โชคอดุร 7,600.00 โชคอดุร 7,600.00 เสนอราคาต่ าสุด
๒๗ จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล.ม.1 สายข้างวัดหนองบวั 6,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ธรรม 6,700.00 ร้านจันทร์ธรรม 6,700.00 เสนอราคาต่ าสุด
๒๘ จ้างเหมาปรับเกรดผิวดินพร้อมขุดร่องล าเหมอืง 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ธรรม 12,000.00 ร้านจันทร์ธรรม 12,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
๒๙ คก.กอ่สร้างถนนคสล.ม.5 ทางไปปา่ช้าบา้นเอยีก 312,000.00 เฉพาะเจาะจง บวัธงชัยพาณิชย์ 312,000.00 บวัธงชัยพาณิชย์ 312,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
๓๐ คก.กอ่สร้างถนนคสล.ม.2 สายหว้ยเต๋ย 229,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 229,000.00 ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 229,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
๓๑ คก.กอ่สร้างขยายผิวทางจราจร สันปา่ตึง-บา้นเอยีก 198,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ธรรม 198,000.00 ร้านจันทร์ธรรม 198,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
๓๒ คก.กอ่สร้างคลองส่งน้ า ม.3 142,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยากอ่สร้าง 142,000.00 ร้านสุริยากอ่สร้าง 142,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
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