
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 
...................................................... 

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

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 9  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564 
 
 
     
              (นายคมพัฒน์  สอนค า) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันป่ายาง 
 



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัซ้ือ

๑ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 21,845.60       เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 21,845.60       บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 21,845.60      เสนอราคาต่ าสุด

๒ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 14,614.50       เฉพาะเจาะจง บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 14,614.50       บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 14,614.50      เสนอราคาต่ าสุด

๓ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 3,614.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 3,614.00         ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 3,614.00        เสนอราคาต่ าสุด

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

๕ จัดซ้ือน้ าด่ืม ก.ค.64 1,502.00         เฉพาะเจาะจง นายสุธี  อนิทนนท์ 1,502.00         นายสุธี  อนิทนนท์ 1,502.00        เสนอราคาต่ าสุด

๖ จัดซ้ือวัสดุ คก.ส่งเสริมอาชีพ 4,714.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 4,714.00         นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 4,714.00        เสนอราคาต่ าสุด

๗ จัดซ้ือวัสดุ คก.ส่งเสริมฝึกทกัษะภมูปิญัญาทอ้งถิ่น 4,021.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 4,021.00         นายสุรศักด์ิ  อุ่นใจค า 4,021.00        เสนอราคาต่ าสุด

๘ จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 2 รายการ 1,380.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 1,380.00         บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 1,380.00        เสนอราคาต่ าสุด

๙ จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1 รายการ 490.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม ่เอส.อาร์ 490.00           ร้านเชียงใหม ่เอส.อาร์ 490.00           เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จัดซ้ือวัสดุ คก.ส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 1,560.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 1,560.00         หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 1,560.00        เสนอราคาต่ าสุด

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

๑๒ จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 12 รายการ 8,050.00         เฉพาะเจาะจง นางทานตะวัน  แกน่โงน 8,050.00         นางทานตะวัน  แกน่โงน 8,050.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ จัดซ้ือทรายทมีฟีอส (ทรายอะเบท) 18,550.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เคมเทค แอนด์ เมดิคอล กรุ๊ป 18,550.00       หจก.เคมเทค แอนด์ เมดิคอล กรุ๊ป 18,550.00      เสนอราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารสว่นต าบลสนัป่ายาง  อ าเภอแมแ่ตง  จงัหวัดเชยีงใหม่
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัจา้ง

๑ จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ ก.ค.64 51,151.04 เฉพาะเจาะจง นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 51,151.04 นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 51,151.04 เสนอราคาต่ าสุด

๒ จ้างเหมาออกแบบส ารวจความพงึพอใจฯ 22,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 22,000.00 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 22,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๓ คก.กอ่สร้างถนน คสล.สายหว้ยเต๋ย ม.2 367,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 367,000.00 ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 367,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๔ คก.กอ่สร้างถนน คสล. ม.6 (บา้นนางสุพนิ-นายสุข) 152,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ  ชิณมาตร 152,000.00 นายวรวุฒิ  ชิณมาตร 152,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๕ คก.กอ่สร้างถนน คสล. ม.5 (บา้นนายวิ - นายผ่ิว) 433,000.00 เฉพาะเจาะจง บวัธงชัยพาณิชย์ 433,000.00 บวัธงชัยพาณิชย์ 433,000.00 เสนอราคาต่ าสุด
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