
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 
...................................................... 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง  ได้สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1  
ประจ าเดือน มกราคม  พ.ศ.2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อ    
จัดจ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการตรวจดูของประชาชน  ส าหรับการตรวจดูของประชาชน ตามมาตรา 9  วรรคหนึ่ง  (8)  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ.2540  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 8  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 
 
 
     
              (นายคมพัฒน์  สอนค า) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง 

 
 



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัซ้ือ

๑ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 23,911.72       เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 23,911.72       บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 23,911.72      เสนอราคาต่ าสุด

๒ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 12,485.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 12,485.10       บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 12,485.10      เสนอราคาต่ าสุด

๓ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 1,914.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 1,914.00         ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 1,914.00        เสนอราคาต่ าสุด

๔ จัดซ้ือหนงัสือพมิพ ์ม.ค.64 465.00           เฉพาะเจาะจง นางอ าพนั  จันต๊ะมา 465.00           นางอ าพนั  จันต๊ะมา 465.00           เสนอราคาต่ าสุด

๕ จัดซ้ือน้ าด่ืม ม.ค.64 1,306.00         เฉพาะเจาะจง นายสุธี  อนิทนนท์ 1,306.00         นายสุธี  อนิทนนท์ 1,306.00        เสนอราคาต่ าสุด

๖ จัดซ้ือหมกึเคร่ืองพมิพ์ 4,040.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม ่เอส.อาร์ 4,040.00         ร้านเชียงใหม ่เอส.อาร์ 4,040.00        เสนอราคาต่ าสุด

๗ จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,750.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บญุรักษา(1974) 1,750.00         หจก.บญุรักษา(1974) 1,750.00        เสนอราคาต่ าสุด

๘ จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน 28,100.00       เฉพาะเจาะจง ตนานวุัฒน์ 28,100.00       ตนานวุัฒน์ 28,100.00      เสนอราคาต่ าสุด

๙ จัดซ้ืออา่งล้างมอืชนดิหลุม 750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุรศักด์ิ 750.00           ร้านสุรศักด์ิ 750.00           เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จัดซ้ือวัสดุ คก.ปอ้งกนัและควบคุมโรค 16,650.00       เฉพาะเจาะจง เมดิซี+ยู 16,650.00       เมดิซี+ยู 16,650.00      เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ จัดซ้ือแผ่นยางกนักระแทก 16,200.00       เฉพาะเจาะจง บจก.มทีอย แฟคทอร่ี 16,200.00       บจก.มทีอย แฟคทอร่ี 16,200.00      เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 53,500.00       เฉพาะเจาะจง สหพานชิ เชียงใหม่ 53,500.00       สหพานชิ เชียงใหม่ 53,500.00      เสนอราคาต่ าสุด
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัจา้ง

๑ จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ ม.ค.64 39,881.20 เฉพาะเจาะจง นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 39,881.20 นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 39,881.20 เสนอราคาต่ าสุด

๒ จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กล8441 2,650.00 เฉพาะเจาะจง นายทวัตร์  ค าต๊ิบ 2,650.00 นายทวัตร์  ค าต๊ิบ 2,650.00 เสนอราคาต่ าสุด

๓ จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟปา่ ม.3 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแดง  สุริยา 5,000.00 นายแดง  สุริยา 5,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๔ จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟปา่ ม.6 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัน  ปู่วัน 5,000.00 นายวัน  ปู่วัน 5,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๕ จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟปา่ ม.2 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  อุ่นใจค า 5,000.00 นายเฉลิมพล  อุ่นใจค า 5,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๖ จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟปา่ ม.4 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  เปง็มล 5,000.00 นายธงชัย  เปง็มล 5,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๗ จ้างเหมาท าประตู ศพด. 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพพิฒัน ์ มณีขัติย์ 9,000.00 นายพพิฒัน ์ มณีขัติย์ 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๘ จ้างเหมาท าบล็อกตัวเลขพน่รหสัเสาไฟฟา้ 850.00 เฉพาะเจาะจง ส.ศิลป ์(สายัณห ์การช่าง) 850.00 ส.ศิลป ์(สายัณห ์การช่าง) 850.00 เสนอราคาต่ าสุด

๙ จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 4 คัน 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ  ชิณมาตร 1,750.00 นายวรวุฒิ  ชิณมาตร 1,750.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จ้างเหมาจัดท าแนวกนัไฟปา่ ม.5 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายค าจันทร์  อนิธรรม 5,000.00 นายค าจันทร์  อนิธรรม 5,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ ปา้ยไวนลิ คก.ปอ้งกนัและควบคุมโรค 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 1,200.00 ร้านอวดดี 1,200.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ ปา้ยไวนลิ ประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรเด็กปฐมวัย 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 1,800.00 ร้านอวดดี 1,800.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ จ้างเหมาซ่อมประตู ศษ 300.00 เฉพาะเจาะจง นายพพิฒัน ์ มณีขัติย์ 300.00 นายพพิฒัน ์ มณีขัติย์ 300.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๔ จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง นจ380 2,590.00 เฉพาะเจาะจง นายทวัตร์  ค าต๊ิบ 2,590.00 นายทวัตร์  ค าต๊ิบ 2,590.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๕ จ้างเหมาจนท.บนัทกึข้อมลูฯภาษี 22,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นภสัสร  สุริยา 22,500.00 น.ส.นภสัสร  สุริยา 22,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๖ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสนธยา  ค าแสง 22,500.00 นายสนธยา  ค าแสง 22,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๗ คก.กอ่สร้างถนน คสล. ม.4 ซ.15 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บวัธงชัยพาณิชย์ 62,500.00 บวัธงชัยพาณิชย์ 62,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๘ คก.กอ่สร้างถนน คสล.ม.4 (บา้นนายพนม โพนงาม) 152,000.00 เฉพาะเจาะจง บวัธงชัยพาณิชย์ 152,000.00 บวัธงชัยพาณิชย์ 152,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๙ คก.กอ่สร้างคลองส่งน้ า คสล.ม.1 ทา่สะเรียม 240,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยากอ่สร้าง 240,000.00 ร้านสุริยากอ่สร้าง 240,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๒๐ คก.กอ่สร้างรางระบายน้ าคสล.ม.4 (นายแสงค า บรีุรัตน)์ 70,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยากอ่สร้าง 70,000.00 ร้านสุริยากอ่สร้าง 70,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
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