
เลขที่และวันที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

1 จดัจา้งเหมาขุดลอกอ่างเก็บน ้า 98,700 98,700 ตกลงราคา หจก.หนองยาว กรุ๊ป (98,700) หจก.หนองยาว กรุ๊ป (98,700) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0437/58

โป่งน ้าดัง บ้านแม่สูนน้อย ม.3 ลว. 3 เม.ย. 58

2 จดัจา้งเหมาขุดลอกล้าห้วย 97,300 97,300 ตกลงราคา หจก.หนองยาว กรุ๊ป (97,300) หจก.หนองยาว กรุ๊ป (97,300) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0439/58

แม่สูนน้อย บ้านสันดินแดง ม.9 ลว. 3 เม.ย. 58

3 จัดซื อเชือกโรยตัว 4,800 4,800 ตกลงราคา -เคเอไฟล์แอนด์อเิล็คทริค(4,800) เคเอไฟล์แอนด์อิเล็คทริค(4,800) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0442/58

-สมทรัพย(์5,000) ลว. 7 เม.ย. 58

-ร้านอ้าพันธก์ารช่าง(5,000)

4 จัดซื อสายส่งน ้าดับเพลิง 14,800 15,266.67 ตกลงราคา -เคเอไฟล์แอนด์อเิล็คทริค(14,800) เคเอไฟล์แอนด์อิเล็คทริค(14,800) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0443/58

-สมทรัพย(์15,000) ลว. 7 เม.ย. 58

-ร้านอ้าพันธก์ารช่าง(16,000)

5 จดัซื อเปล์สนามพบั 2 ท่อน 4,900 4,966.67 ตกลงราคา -เคเอไฟล์แอนด์อเิล็คทริค(4,900) เคเอไฟล์แอนด์อเิล็คทริค(4,900) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0444/58

-สมทรัพย(์5,000) ลว. 7 เม.ย. 58

-ร้านอ้าพันธ์การช่าง(5,200)
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เลขที่และวันที่ของสัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

6 จดัซื อสายดูดน ้าเกรียวสปริง 8,900 9,467 ตกลงราคา -เคเอไฟล์แอนด์อเิล็คทริค(8,900) เคเอไฟล์แอนด์อเิล็คทริค(8,900) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0445/58

-สมทรัพย(์10,000) ลว. 7 เม.ย. 58

-ร้านอ้าพันธก์ารช่าง(9,500)

7 จัดซื อวัสดุส้านกังาน 3,000 3,000 ตกลงราคา ร้านฝางก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์(3,000) ร้านฝางก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์(3,000) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0446/58

ผงหมกึเคร่ืองถ่ายเอกสาร ลว. 7 เม.ย. 58

8 จดัจา้งเหมาตรวจเช็ครถยนต์ 3,912 3,912 ตกลงราคา บจก.ธารา (3,912) บจก.ธารา (3,912) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0447/58

ส่วนกลาง (เช็คตามระยะ) ลว. 3 เม.ย. 58

9 จดัซื อธงสัญลักษณ์ประจ้าพระองค์ 1,300 1,300 ตกลงราคา ร้านฝางธุรกิจ (1,300) ร้านฝางธรุกิจ (1,300) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0448/58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลว. 3 เม.ย. 58

10 จดัซื อสัญญาณไฟวับวาบและเสียง 17,500 17,500 ตกลงราคา -ร้านกนัยนาพาณิชย ์(17,500) ร้านกนัยนาพาณิชย์ (17,500) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0448/58

ไซเรนคู่ สีเหลือง ชนิดหลอด LED -ร้านเพิ่มสินการค้า (18,500) ลว. 7 เม.ย. 58

-ร้านกฤตฤทธิก์ารค้า (17,900)

11 จดัจา้งเหมาท้าป้ายไวนิล 2,760 2,760 ตกลงราคา ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท (2,760) ร้านสไมล์อิงค์เจ็ท (2,760) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0450/58

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ลว. 8 เม.ย. 58

วิธีซ้ือหรือจ้าง
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง



เลขที่และวันที่ของสัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

12 จดัจา้งเหมาท้าความสะอาดพื น 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา -หจก.เชียงใหม่ ดวงดารา (20,000) หจก.เชียงใหม่ ดวงดารา (20,000) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0452/58

อาคาร -ร้าน สยามอินเตอร์เทรค (23,000) ลว. 10 เม.ย. 58

-บจก.จิระมาเกต็ติ ง (25,000)

13 จดัซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 12,827.16 12,827.16 ตกลงราคา -บจก.พชัรินทร์ เพาเวอร์คลีน (12,827.16) บจก.พัชรินทร์ เพาเวอร์คลีน (12,827.16) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0453/58

น ้ายาเอนกประสงค์ท้าความสะอาด -บจก.ดีฟคลีน 2009 (16,050) ลว. 10 เม.ย. 58

-หจก.สานฝันวารีกรุ๊ป (14,124)

14 จดัจา้งเหมาขดุลอกล้าหว้ย 27,300 27,300 ตกลงราคา หจก.หนองยาว กรุ๊ป (27,300) หจก.หนองยาว กรุ๊ป (27,300) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0458/58

แมสู่นหลวง แมสู่นน้อย หมูท่ี ่3 ลว. 16 เม.ย. 58

ต.แมสู่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

15 จัดจ้างเหมาขุดลอกล้าเหมือง 37,000 37,000 ตกลงราคา หจก.หนองยาว กรุ๊ป (37,000) หจก.หนองยาว กรุ๊ป (37,000) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0459/58

โล๊ะปา่หา้ บา้นใหม่ชัยเกษม หมูท่ี่ 15 ลว. 16 เม.ย. 58

ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

(ชื่อหน่วยงาน) ..........ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน.........

วันที่ …6... เดือน .....พฤษภาคม..... พ.ศ. ....2558....

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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เลขที่และวันที่ของสัญญา

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง

16 จัดจ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ 5,167.03 5,167.00 ตกลงราคา -บจก.โตโยต้า เชียงใหม่ (5,167.03) -บจก.โตโยต้า เชียงใหม่ (5,167.03) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0491/58

ส่วนกลาง (เช็คตามระยะ) ลว. 21 เม.ย. 58

รถ EMS

17 จัดซื ออุปกรณ์วางท่อกาลักน ้า 35,394.00 35,564.00 ตกลงราคา -บจก.พ.ีที.เชียงใหม่ (35,394) -บจก.พ.ีที.เชียงใหม่ (35,394) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0501/58

-ส.เจริญก่อสร้าง (35,508) ลว. 24 เม.ย. 58

-หจก.ขวญัฤทัยค้าวสัดุ (35,790)

18 จัดซื อวัสดุส้านักงาน 2,614.00 2,614.00 ตกลงราคา ร้านฝางธุรกจิ (2,614) ร้านฝางธุรกจิ (2,614) เป็นผู้เสนอราคาที่ให้ราคาต้่าสุด CNTR-0514/58

ลว. 30 เม.ย. 58
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง


