
วงเงินท่ีจะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

หรือจะจ้าง ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาท าแว๊บไซด์ 1,450.00      1,450.00       เฉพาะเจาะจง 1,450.00          

บริษัทบาร์เทอร์อินเตอร์

เนช่ันแนลจ ากัด (ส านักงาน

ใหญ่)

1,450.00     เสนอราคาต่ าสุด

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ รถจักรยานยนต์ (ส านักปลัด) 54,500.00     54,500.00     เฉพาะเจาะจง 54,500.00        บริษัทเชียงรายสินธานี จ ากัด 54,500.00   เสนอราคาต่ าสุด 16/2564ลว.16พ.ย.63

3 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายชาญเดช หมุดใหม่      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 39/2564 ลว.30ต.ค.63

4 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวนันทินีย์ สันธุชัย      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 40/2564 ลว.30ต.ค.63

5 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวพัชรินทร์ แก้วด า      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 41/2564 ลว.30ต.ค.63

6 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายมานิตย์ สลีสองสม      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 42/2564 ลว.30ต.ค.63

7 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายภูวเดช พิทักษ์เจริญเดช      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 43/2564 ลว.30ต.ค.63

8 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวพรสุดา โวยยือกู่      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 44/2564 ลว.30ต.ค.63

9 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวรุ่งรัศมี อาจศัตรู      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 45/2564 ลว.30ต.ค.63

10 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวพรรณิภา ตะต้องใจ      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 46/2564 ลว.30ต.ค.63

11 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาววนิดา กุลสุทธิ      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 47/2564 ลว.30ต.ค.63

12 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายคมสรรค์ แก้วด า      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 48/2564 ลว.30ต.ค.63

13 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายศักดาฤทธ์ิ ศรีเขียว      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 49/2564 ลว.30ต.ค.63

14 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวรุจิเรข หมายดี      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 50/2564 ลว.30ต.ค.63

15 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายกฤษณะ เมืองค า      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 51/2564 ลว.30ต.ค.63

16 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวสายรุ้ง วะรีวะราช      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 52/2564 ลว.30ต.ค.63

17 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวภัสสรา นกงาม      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 53/2564 ลว.30ต.ค.63

18 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางนฤมล แซ่ลี      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 54/2564 ลว.30ต.ค.63

19 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางพรพรรณ ไอสาม      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 55/2564 ลว.30ต.ค.63

20 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายสราวุธ ทรายทอง      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 56/2564 ลว.30ต.ค.63

21 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางอ าไพ สอนสุกอง      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 57/2564 ลว.30ต.ค.63

22 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาริศา ฟุ้งพานิชกุล      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 58/2564 ลว.30ต.ค.63

23 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวนารีวรรณ ปันค า      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 59/2564 ลว.30ต.ค.63
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24 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564       4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง           4,500.00 นางสาวสิริกัญญา นวเลิศ      4,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 63/2564 ลว.16พ.ย.63

25

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ าเดือน 

พฤศจิกายน 2564
     16,610.00      16,610.00 เฉพาะเจาะจง         16,610.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเริญทอง

ปิโตรเลียม
   16,610.00 เสนอราคาต่ าสุด

26 จ้างท าป้าย 1,650.00      1,650.00       เฉพาะเจาะจง 1,650.00          เชียงแสนโฆษณา 1,650.00     เสนอราคาต่ าสุด 61/2564 ลว.9พ.ย.63

27
จ้างเหมาท าอาหาร โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพผู้สูงอายุ 17,000.00     17,000.00     เฉพาะเจาะจง 17,000.00        นายปกรณ์ ศรีลารักษ์ 17,000.00   เสนอราคาต่ าสุด

28 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยกว๊าน ม.9
170,000.00   169,500.00   เฉพาะเจาะจง 169,500.00       

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหมงคล

ทรัพย์เจริญ 169,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 01/2564 ลว.5พ.ย.63

29 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวกว๊าน ม.15
92,000.00     81,000.00     เฉพาะเจาะจง 81,000.00        

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหมงคล

ทรัพย์เจริญ 81,000.00   เสนอราคาต่ าสุด 03/2564 ลว.25พ.ย.63

30 จ้างท าหารโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 5,250.00      5,250.00       เฉพาะเจาะจง 5,250.00          นางสาวฤทัยรัตน์ ขันใจ 5,250.00     เสนอราคาต่ าสุด

31 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 1,150.00      1,150.00       เฉพาะเจาะจง 1,150.00          นายถวัลย์ ม่ันกุง 1,150.00     เสนอราคาต่ าสุด

32 ซ่อมแซมถนนหมู่บ้าน บ้านห้วยกว๊าน ม.9 8,600.00      8,600.00       เฉพาะเจาะจง 8,600.00          
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บวรภพ 

บิลด้ิงโฮม
8,600.00     เสนอราคาต่ าสุด


