


ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัซ้ือ

๑ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 11,354.64       เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 11,354.64       บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 11,354.64      เสนอราคาต่ าสุด

๒ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 7,987.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 7,987.00         บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 7,987.00        เสนอราคาต่ าสุด

๓ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 2,082.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 2,082.00         ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 2,082.00        เสนอราคาต่ าสุด

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

๕ จัดซ้ือน้ าด่ืม ม.ิย.63 788.00           เฉพาะเจาะจง นายสุธี  อนิทนนท์ 788.00           นายสุธี  อนิทนนท์ 788.00           เสนอราคาต่ าสุด

๖ จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ารวจ 2 รายการ 29,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 29,000.00       บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ.29,000.00      เสนอราคาต่ าสุด

๗ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 4 รายการ 1,420.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักด์ิ 1,420.00         ร้านสุรศักด์ิ 1,420.00        เสนอราคาต่ าสุด

๘ จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 10 รายการ 4,415.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักด์ิ 4,415.00         ร้านสุรศักด์ิ 4,415.00        เสนอราคาต่ าสุด

๙ จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ 890.00           เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ  ชิณมาตร 890.00           นายวรวุฒิ  ชิณมาตร 890.00           เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 3 รายการ 2,315.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักด์ิ 2,315.00         ร้านสุรศักด์ิ 2,315.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 7,200.00         เฉพาะเจาะจง กนกพลการไฟฟา้ 7,200.00         กนกพลการไฟฟา้ 7,200.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ จัดซ้ือทรายทมีฟีอส 13,250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมติรเจริญ 13,250.00       ร้านมติรเจริญ 13,250.00      เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง คก.ปอ้งกนัฯโรคระบาด 820.00           เฉพาะเจาะจง นางเรือนแกว้ ทพิจร 820.00           นางเรือนแกว้ ทพิจร 820.00           เสนอราคาต่ าสุด

๑๔ จัดซ้ือตะกร้า ศพด. 1,675.00         เฉพาะเจาะจง เชียงใหม ่เอส.อาร์ 1,675.00         เชียงใหม ่เอส.อาร์ 1,675.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๕ จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน เคร่ืองปรับอากาศ 39,900.00       เฉพาะเจาะจง ส.สิริโรจน์ 39,900.00       ส.สิริโรจน์ 39,900.00      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 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาว์แกว้  เตปา 8,000.00 นางสาวเสาว์แกว้  เตปา 8,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

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

๑๒ จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ ม.ิย.63 45,752.40 เฉพาะเจาะจง นายบญุปั๋น สุรินต๊ะ 45,752.40 นายบญุปั๋น สุรินต๊ะ 45,752.40 เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพ ์416-60-041 800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 800.00 บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 800.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๔ ปา้ยไวนลิ คก.อนรัุกษพ์นัธุกรรมพชืฯ 1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 1,450.00 ร้านอวดดี 1,450.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๕ ปา้ยไวนลิ "10มาตรการประจ าวัน ปอ้งกนั COVID-19" 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 960.00 ร้านอวดดี 960.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๖ ปา้ยไวนลิ คก.ศูนย์ปฏบิติัการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับต าบล 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 450.00 ร้านอวดดี 450.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๗ คก.กอ่สร้างถนน คสล.ม.1 (สายทา่สะเรียม) 134,000.00 เฉพาะเจาะจง บวัธงชัยพาณิชย์ 134,000.00 บวัธงชัยพาณิชย์ 134,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๘ คก.ปรับปรุงโรงจอดรถจักรยานยนต์ อบต.สันปา่ยาง 52,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยากอ่สร้าง 52,000.00 ร้านสุริยากอ่สร้าง 52,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๙ คก.กอ่สร้างโรงจอดรถ ศพด.อบต.สันปา่ยาง 112,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยากอ่สร้าง 112,000.00 ร้านสุริยากอ่สร้าง 112,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
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