


ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัซ้ือ

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 9,492.80         เฉพาะเจาะจง บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 9,492.80         บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 9,492.80        เสนอราคาต่ าสุด

๓ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 1,690.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 1,690.00         ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 1,690.00        เสนอราคาต่ าสุด

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

๕ จัดซ้ือน้ าด่ืม ส.ค.63 1,862.00         เฉพาะเจาะจง นายสุธี  อนิทนนท์ 1,862.00         นายสุธี  อนิทนนท์ 1,862.00        เสนอราคาต่ าสุด

๖ จัดซ้ือวัสดุ คก.ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น 5,904.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักด์ิ 5,904.00         ร้านสุรศักด์ิ 5,904.00        เสนอราคาต่ าสุด

๗ จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 5 รายการ 745.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรักพงศ์พานชิ 745.00           ร้านรักพงศ์พานชิ 745.00           เสนอราคาต่ าสุด

๘ จัดซ้ือวัสดุ คก.ปอ้งกนัฯอบุติัภยัทางถนน 4,235.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรักพงศ์พานชิ 4,235.00         ร้านรักพงศ์พานชิ 4,235.00        เสนอราคาต่ าสุด

๙ จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 11 รายการ 2,270.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรักพงศ์พานชิ 2,270.00         ร้านรักพงศ์พานชิ 2,270.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จัดซ้อวัสดุ คก.ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 315.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม ่ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 315.00           หจก.เชียงใหม ่ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 315.00           เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 10 รายการ 1,642.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรักพงศ์พานชิ 1,642.00         ร้านรักพงศ์พานชิ 1,642.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ จัดซ้ือวัสดุ คก.ใหค้วามรู้เล้ียงดูบตุรฯ 1,474.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม ่ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 1,474.00         หจก.เชียงใหม ่ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 1,474.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ จัดซ้ือนทิาน คก.ใหค้วามรู้เล้ียงดูบตุรฯ 3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเซียบุ๊คส จ ากดั 3,500.00         บริษทั เอเซียบุ๊คส จ ากดั 3,500.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๔ จัดซ้ือวัสดุ คก.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 5,010.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.วันเพญ็ กนัธาฝ้ัน 5,010.00         น.ส.วันเพญ็ กนัธาฝ้ัน 5,010.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๕ จัดซ้ือน้ ายาเคมดัีบเพลิง, เคร่ืองดับเพงิ 3,650.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมก่ารดับเพลิง 3,650.00         หจก.เชียงใหมก่ารดับเพลิง 3,650.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๖ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง, ชุดคลุมฝน คก.ปอ้งกนัฯโรคติดต่อ 3,670.00         เฉพาะเจาะจง นางเรือนแกว้ ทพิจร 3,670.00         นางเรือนแกว้ ทพิจร 3,670.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๗ จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3,130.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักด์ิ 3,130.00         ร้านสุรศักด์ิ 3,130.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๘ จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 4,070.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักด์ิ 4,070.00         ร้านสุรศักด์ิ 4,070.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๙ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน ศษ 4,610.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม ่ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 4,610.00         หจก.เชียงใหม ่ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 4,610.00        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 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 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรัชญา เตวิน 7,000.00 น.ส.จิรัชญา เตวิน 7,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ ส.ค.63 43,661.68 เฉพาะเจาะจง นายบญุปั๋น สุรินต๊ะ 43,661.68 นายบญุปั๋น สุรินต๊ะ 43,661.68 เสนอราคาต่ าสุด

๑๔ ปา้ยไวนลิ คก.เรียนรู้ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 1,500.00 ร้านอวดดี 1,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๕ จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบญัญัติ 253.50 เฉพาะเจาะจง ดุสิตโฟโต้ 253.50 ดุสิตโฟโต้ 253.50 เสนอราคาต่ าสุด

๑๖ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 5,080.00 เฉพาะเจาะจง นายทวัตร์ ค าต๊ิบ 5,080.00 นายทวัตร์ ค าต๊ิบ 5,080.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๗ ปา้ยไวนลิ คก.รณรงค์ปอ้งกนัอบุติัภยัทางถนน 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 1,200.00 ร้านอวดดี 1,200.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๘ ปา้ยไวนลิ คก.รักษน์้ า รักษป์า่ รักษาแผ่นดิน 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 450.00 ร้านอวดดี 450.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๙ ปา้ยไวนลิ คก.อบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวพอเพยีง 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 450.00 ร้านอวดดี 450.00 เสนอราคาต่ าสุด

๒๐ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร คก.อบรมส่งเสริมอาชีพ 283.50 เฉพาะเจาะจง ดุสิตโฟโต้ 283.50 ดุสิตโฟโต้ 283.50 เสนอราคาต่ าสุด

๒๑ ปา้ยไวนลิ คก.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 450.00 ร้านอวดดี 450.00 เสนอราคาต่ าสุด
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๒๒ จ้างเหมาท าตรายาง คลัง 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 1,400.00 ร้านอวดดี 1,400.00 เสนอราคาต่ าสุด
๒๓ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร คก.ใหค้วามรู้เล้ียงดูบตุร 1,943.00 เฉพาะเจาะจง ดุสิตโฟโต้ 1,943.00 ดุสิตโฟโต้ 1,943.00 เสนอราคาต่ าสุด
๒๔ ปา้ยไวนลิ คก.อบรมใหค้วามรู้เล้ียงดูบตุร 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 450.00 ร้านอวดดี 450.00 เสนอราคาต่ าสุด
๒๕ จ้างเหมาซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง นจ 380 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐธิดา แอร์-ไดนาโม รถยนต์ 13,500.00 ณัฐธิดา แอร์-ไดนาโม รถยนต์ 13,500.00 เสนอราคาต่ าสุด
๒๖ ปา้ยไวนลิ คก.จัดเกบ็ภาษนีอกสถานที่ 225.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 225.00 ร้านอวดดี 225.00 เสนอราคาต่ าสุด
๒๗ จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่รอบสระน้ าบริเวณสวนสักฯ 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ธรรม 5,500.00 ร้านจันทร์ธรรม 5,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สงิหาคม 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลสนัป่ายาง  อ าเภอแมแ่ตง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

แบบ สขร. ๑


