


ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัซ้ือ

๑ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 24,691.20       เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 24,691.20       บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 24,691.20      เสนอราคาต่ าสุด

๒ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 8,127.70         เฉพาะเจาะจง บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 8,127.70         บริษทั สุขุมเซอร์วิส จ ากดั 8,127.70        เสนอราคาต่ าสุด

๓ จัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 2,096.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 2,096.00         ร้านก านนัเฉลิมการเกษตร 2,096.00        เสนอราคาต่ าสุด

๔ จัดซ้ือน้ าด่ืม ม.ค.65 962.00           เฉพาะเจาะจง นายสุธี  อนิทนนท์ 962.00           นายสุธี  อนิทนนท์ 962.00           เสนอราคาต่ าสุด

๕ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์เคร่ืองพมิพ ์(ช่าง) 6,300.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 6,300.00         บจก.เอ.ไอ.คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอ.เอ. 6,300.00        เสนอราคาต่ าสุด

๖ จัดซ้ือวัสดุส านกังาน 3 รายการ 880.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 880.00           หจก.ซี.ซี.อาร์ สปอร์ต กรุ๊ป 880.00           เสนอราคาต่ าสุด

๗ จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2 รายการ 1,525.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เอบล๊อคกลาสโค้ตต้ิง 1,525.00         บจก.เอบล๊อคกลาสโค้ตต้ิง 1,525.00        เสนอราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มกราคม  2565

องค์การบริหารสว่นต าบลสนัป่ายาง  อ าเภอแมแ่ตง  จงัหวัดเชยีงใหม่

ล าดับ
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป

แบบ สขร. ๑



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่จัดซ้ือ/จ้าง

จดัจา้ง

๑ จ้างเหมาจัดเกบ็ขยะ ม.ค.65 39,380.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 39,380.00 นายบญุปั๋น  สุรินต๊ะ 39,380.00 เสนอราคาต่ าสุด

๒ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  อนิธิปวง 9,000.00 นายประเสริฐ  อนิธิปวง 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๓ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สารรวงทอง 9,000.00 นายสมศักด์ิ  สารรวงทอง 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๔ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย  ทพิจร 9,000.00 นายศุภชัย  ทพิจร 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๕ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน ์ ชัยแกว้ 9,000.00 นายรุ่งโรจน ์ ชัยแกว้ 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๖ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิเดช  ทพิจร 7,000.00 นายสุทธิเดช  ทพิจร 7,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๗ จ้างเหมาบริการแมบ่า้น อบต. 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอ าพร  ปวงชมภู 9,000.00 นางอ าพร  ปวงชมภู 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๘ จ้างเหมาบริการ จนท.บนัทกึข้อมลูภาษี 8,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นภสัสร  สุริยา 8,500.00 น.ส.นภสัสร  สุริยา 8,500.00 เสนอราคาต่ าสุด

๙ จ้างเหมาบริการ พี่เล้ียงเด็ก ศพด.อบต. 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกวรรณ  ไชยศิลป์ 9,000.00 น.ส.กนกวรรณ  ไชยศิลป์ 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๐ จ้างเหมาบริการ พี่เล้ียงเด็ก ศพด.อบต. 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาว์แกว้  เตปา 9,000.00 น.ส.เสาว์แกว้  เตปา 9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๑ จ้างเหมาท าตรายาง (สป) 2,665.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง 2,665.00 ร้านจ านงค์การช่าง 2,665.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๒ จ้างเหมาท าตรายาง (ช่าง) 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง 900.00 ร้านจ านงค์การช่าง 900.00 เสนอราคาต่ าสุด

๑๓ จ้างเหมาซ่อมแซมล้อรถเข็นในรถกู้ภยั 1,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น 1,700.00 หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น 1,700.00 เสนอราคาต่ าสุด
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