


ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัซ้ือ

๑ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 27,526.40       เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 27,526.40       บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 27,526.40      เสนอราคาต่ าสุด

๒ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 8,935.70         เฉพาะเจาะจง บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 8,935.70         บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 8,935.70        เสนอราคาต่ าสุด

๓ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 2,627.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 2,627.00         ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 2,627.00        เสนอราคาต่ าสุด

๕ จัดซ้ือน้ าด่ืม พ.ย.64 832.00           เฉพาะเจาะจง นายสุธี  อนิทนนท์ 832.00           นายสุธี  อนิทนนท์ 832.00           เสนอราคาต่ าสุด

๖ จัดซ้ือตลับหมกึเคร่ืองพมิพ ์3 กล่อง 13,500.00       เฉพาะเจาะจง เอส.เค. การค้า 13,500.00       เอส.เค. การค้า 13,500.00      เสนอราคาต่ าสุด

๗ จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์การเลือกต้ัง 28,877.16       เฉพาะเจาะจง บจก.เอ บล๊อคกลาสโค้ชต้ิง 28,877.16       บจก.เอ บล๊อคกลาสโค้ชต้ิง 28,877.16      เสนอราคาต่ าสุด

๘ จัดซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองใช้เพื่อจัดเตรียมศูนย์แยกกกัตัว 8,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแมแ่ตงเคร่ืองครัว 8,200.00         ร้านแมแ่ตงเคร่ืองครัว 8,200.00        เสนอราคาต่ าสุด

๙ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 18 รายการ 6,268.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 6,268.00         หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 6,268.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จัดซ้ือวัสดุส านกังานในการเลือกต้ัง 6,000.00         เฉพาะเจาะจง เอส.เค. การค้า 6,000.00         เอส.เค. การค้า 6,000.00        เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน ศษ 7 รายการ 5,304.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 5,304.00         หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 5,304.00        เสนอราคาต่ าสุด
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๑ จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ พ.ย.64 42,129.44 เฉพาะเจาะจง นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 42,129.44 นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 42,129.44 เสนอราคาต่ าสุด

๒ ปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์การเลือกต้ัง 4,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 4,050.00 ร้านอวดดี 4,050.00 เสนอราคาต่ าสุด

๓ จ้างเหมาจัดท าตรายาง 3 รายการ (คลัง) 310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง เชียงใหม่ 310.00 ร้านจ านงค์การช่าง เชียงใหม่ 310.00 เสนอราคาต่ าสุด

๔ จ้างเหมาจัดท าตรายาง 2 รายการ (เลือกต้ัง) 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง เชียงใหม่ 1,500.00 ร้านจ านงค์การช่าง เชียงใหม่ 1,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

๕ จ้างเหมาจัดท าตรายาง 8 รายการ (สป.) 3,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง เชียงใหม่ 3,010.00 ร้านจ านงค์การช่าง เชียงใหม่ 3,010.00 เสนอราคาต่ าสุด

๖ ปา้ยไวนลิประกาศผลการนบัคะแนนเลือกต้ัง 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 2,500.00 ร้านอวดดี 2,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

๗ จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพ ์416-63-064 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 1,600.00 บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 1,600.00 เสนอราคาต่ าสุด

๘ ปา้ยไวนลิรณรงค์โค้งสุดทา้ยการเลือกต้ังฯ 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 450.00 ร้านอวดดี 450.00 เสนอราคาต่ าสุด

๙ ปา้ยไวนลิประจ าหนว่ยเลือกต้ัง 7 ปา้ย 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวดดี 2,100.00 ร้านอวดดี 2,100.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จ้างเหมาจดโดเมนเนม www.sanpayang.go.th 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอท ีโกบอล 12,840.00 บจก.ไอท ีโกบอล 12,840.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ จ้างเหมาท าซุ้มประตูปา่ หนา้อบต.สันปา่ยาง 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลียว  ไชยศิลป์ 4,000.00 นายเฉลียว  ไชยศิลป์ 4,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ จ้างท าโครงติดปา้ยไวนลิผลการนบัคะแนนเลือกต้ังฯ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฑูรย์  ทนนัชัย 2,500.00 นายวิฑูรย์  ทนนัชัย 2,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่เลือกต้ัง เขต1หนว่ย1 300.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  แกว้กลาง 300.00 นายอดุลย์  แกว้กลาง 300.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๔ จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่เลือกต้ัง เขต2หนว่ย1 300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อาทติยา  สุริยา 300.00 น.ส.อาทติยา  สุริยา 300.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๕ จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่เลือกต้ัง เขต2หนว่ย2 300.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี  อามะลิ 300.00 นางปราณี  อามะลิ 300.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๖ จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่เลือกต้ัง เขต3หนว่ย1 300.00 เฉพาะเจาะจง นางศิรดา  สุริยา 300.00 นางศิรดา  สุริยา 300.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๗ จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่เลือกต้ัง เขต4หนว่ย1 300.00 เฉพาะเจาะจง  นางประชุมพร  เปง็มล 300.00  นางประชุมพร  เปง็มล 300.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๘ จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่เลือกต้ัง เขต5หนว่ย1 300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบรูณ์  อนิธรรม 300.00 นายสมบรูณ์  อนิธรรม 300.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๙ จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่เลือกต้ัง เขต6หนว่ย1 300.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี  ปู่วัน 300.00 นางวันดี  ปู่วัน 300.00 เสนอราคาต่ าสุด
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