
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

หรือจะจ้ำง รำคำท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำยชำญเดช หมุดใหม่      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 1/2564 ลว.1ต.ค.63

2 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำงสำวนันทินีย์ สันธุชัย      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 2/2564 ลว.1ต.ค.63

3 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำงสำวปภัสสร ศรีลำรักษ์      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 3/2564 ลว.1ต.ค.63

4 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำงสำวพัชรินทร์ แก้วด ำ      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 4/2564 ลว.1ต.ค.63

5 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำยมำนิตย์ สลีสองสม      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 5/2564 ลว.1ต.ค.63

6 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำยภูวเดช พิทักษ์เจริญเดช      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 6/2564 ลว.1ต.ค.63

7 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำงสำวพรสุดำ โวยยือกู่      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 7/2564 ลว.1ต.ค.63

8 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำยหัสบดินทร์ ธรรมชัย      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 8/2564 ลว.1ต.ค.63

9 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำงสำวรุ่งรัศมี อำจศัตรู      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 9/2564 ลว.1ต.ค.63

10 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำงสำวพรรณิภำ ตะต้องใจ      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 10/2564 ลว.1ต.ค.63

11 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำงสำววนิดำ กุลสุทธิ      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 11/2564 ลว.1ต.ค.63

12 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำยคมสรรค์ แก้วด ำ      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 12/2564 ลว.1ต.ค.63

13 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำยศักดำฤทธ์ิ ศรีเขียว      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 13/2564 ลว.1ต.ค.63

14 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำงสำวรุจิเรข หมำยดี      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 14/2564 ลว.1ต.ค.63

15 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำยกฤษณะ เมืองค ำ      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 15/2564 ลว.1ต.ค.63

16 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำงสำวสำยรุ้ง วะรีวะรำช      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 16/2564 ลว.1ต.ค.63

17 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำงสำวภัสสรำ นกงำม      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 17/2564 ลว.1ต.ค.63

18 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำงนฤมล แซ่ลี      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 18/2564 ลว.1ต.ค.63

19 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำงพรพรรณ ไอสำม      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 19/2564 ลว.1ต.ค.63

20 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำยสรำวุธ ทรำยทอง      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 20/2564 ลว.1ต.ค.63

21 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำงอ ำไพ สอนสุกอง      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 21/2564 ลว.1ต.ค.63

22 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำงสำริศำ ฟุ้งพำนิชกุล      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 22/2564 ลว.1ต.ค.63

23 จ้ำงเหมำบริกำร ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพำะเจำะจง           9,000.00 นำงสำวนำรีวรรณ ปันค ำ      9,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 23/2564 ลว.1ต.ค.63

24 โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 ประจ ำเดือน ตุลำคม 2564     19,690.00      19,690.00 เฉพำะเจำะจง         19,690.00
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เควีซี 

คอมพิวเตอร์
   19,690.00 เสนอรำคำต่ ำสุด
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25 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน สำย 1       6,000.00        6,000.00 เฉพำะเจำะจง           6,000.00 นำงสมศรี ประมำค่ัง      6,000.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 24/2564 ลว.1ต.ค.63

26 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน สำย 2 13,200.00     13,200.00     เฉพำะเจำะจง 13,200.00        นำยขวัญชัย จักแก้ว 13,200.00   เสนอรำคำต่ ำสุด 25/2564 ลว.1ต.ค.63

27 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน สำย 3 7,500.00      7,500.00       เฉพำะเจำะจง 7,500.00          นำยชวน ประมำค่ัง 7,500.00     เสนอรำคำต่ ำสุด 26/2564 ลว.1ต.ค.63

28 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน สำย 4 9,000.00      9,000.00       เฉพำะเจำะจง 9,000.00          นำยชวน ประมำค่ัง 9,000.00     เสนอรำคำต่ ำสุด 27/2564 ลว.1ต.ค.63

29 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน สำย 5 16,200.00     16,200.00     เฉพำะเจำะจง 16,200.00        นำยไหนเหมย แซ่จ๋ำว 16,200.00   เสนอรำคำต่ ำสุด 28/2564 ลว.1ต.ค.63

30 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน สำย 6 7,200.00      7,200.00       เฉพำะเจำะจง 7,200.00          นำงสำวลลิตำ ดำวุธ 7,200.00     เสนอรำคำต่ ำสุด 29/2564 ลว.1ต.ค.63

31 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งนักเรียน สำย 7 17,100.00     17,100.00     เฉพำะเจำะจง 17,100.00        นำยเกำเสียว แซ่ผ่ำน 17,100.00   เสนอรำคำต่ ำสุด 30/2564 ลว.1ต.ค.63

32

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำแบบซับเมิร์สซิเบ้ิล 

ขนำด 1.5 แรง  ไฟ 220โวลต์  ท่อออก1.5น้ิว  

พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม จ ำนวน 1 เคร่ือง 

บ้ำนสันทรำยกองงำม  หมู่ท่ี 10 24,500.00     24,500.00     เฉพำะเจำะจง 24,500.00        

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อุดมภัณฑ์

ฮำร์ดแวร์ 24,500.00   เสนอรำคำต่ ำสุด 4/2564 ลว.8ต.ค.63

33

โครงกำรจัดซ้ือป๊ัมหอยโข่ง ขนำด 5 แรง และ

มอเตอร์หอยโข่ง ขนำดท่อ 2 น้ิว 220 โวลต์ 

จ ำนวน 1 เคร่ือง  บ้ำนสันทรำยกองงำม หมู่ท่ี 10

  (กองช่ำง) 21,000.00     21,000.00     เฉพำะเจำะจง 21,000.00        

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อุดมภัณฑ์

ฮำร์ดแวร์ 21,000.00   เสนอรำคำต่ ำสุด 2/2564ลว.8ต.ค.63

34

โครงกำรจัดซ้ือป๊ัมชัก 2 น้ิว รวมแท่น และ

ท่อพีวีซี ขนำด 2 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 2 

เคร่ือง  บ้ำนสันทรำยกองงำม หมู่ท่ี 10  (กองช่ำง) 27,529.00     27,529.00     เฉพำะเจำะจง 27,529.00        

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อุดมภัณฑ์

ฮำร์ดแวร์ 27,529.00   เสนอรำคำต่ ำสุด 5/2564ลว.8ต.ค.63

35

โครงกำรจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำแบบซับเมิร์สซิเบ้ิล 

ขนำด 2 แรง  ไฟ 220โวลต์  ท่อออก 2 น้ิว  

พร้อมอุปกรณ์และตู้ควบคุม จ ำนวน 1 เคร่ือง 

บ้ำนสันทรำยกองงำม  หมู่ท่ี 10   (กองช่ำง)
34,129.00     34,129.00     เฉพำะเจำะจง 34,129.00        

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อุดมภัณฑ์

ฮำร์ดแวร์ 34,129.00   เสนอรำคำต่ ำสุด 6/2564ลว.8ต.ค.63

36 จ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสภำวัฒนธรรม 4,000.00      4,000.00       เฉพำะเจำะจง 4,000.00          นำยนรินทร์ แก้วด ำ 4,000.00     เสนอรำคำต่ ำสุด 31/2564ลว.7ต.ค.63

37 จ้ำงท ำป้ำยโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมสภำวัฒนธรรม 300.00         300.00         เฉพำะเจำะจง 300.00            เชียงแสนโฆษณำ 300.00       เสนอรำคำต่ ำสุด 32/2564ลว.7ต.ค.63

38 จ้ำงเหมำจัดสถำนท่ีโครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 20,000.00     20,000.00     เฉพำะเจำะจง 20,000.00        นำยนเรศ แก้ววันดีธนโชติ 20,000.00   เสนอรำคำต่ ำสุด 35/2564 ลว.12ต.ค.63

39 จ้ำงท ำป้ำยโครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 4,000.00      4,000.00       เฉพำะเจำะจง 4,000.00          เชียงแสนโฆษณำ 4,000.00     เสนอรำคำต่ ำสุด 36/2564 ลว.12ต.ค.63

40 จ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 35,000.00     35,000.00     เฉพำะเจำะจง 35,000.00        นำยนรินทร์ แก้วด ำ 35,000.00   เสนอรำคำต่ ำสุด 33/2564ลว.12ต.ค.63

41 โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 2,200.00      2,200.00       เฉพำะเจำะจง 2,200.00          นำยณัฐญำดำ อินตำ 2,200.00     เสนอรำคำต่ ำสุด


