
 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

1 จัดซื้อน้ําดื่มสํานักงานเดือนมกราคม - มีนาคม 4,500         4,500         ตกลงราคา น้ําดื่มพลูคํา            4,500 น้ําดื่มพลูคํา          4,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 037/2559 1/1/59    

2 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุม 4,778.90     4,778.90     ตกลงราคา  หจก.ล้านนาเทค        4,778.90  หจก.ล้านนาเทค      4,778.90 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 058/2559 18/1/59    

3 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ํา 2 รายการ 3,240         3,240         ตกลงราคา ร้านเกียรติกมล

พาณิชย์

           3,240 ร้านเกียรติกมล

พาณิชย์

         3,240 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 47/2559 22/1/59    

4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม 14,000       14,000       ตกลงราคา หจก.ล้านนาเทค          14,000 หจก.ล้านนาเทค         14,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 015/2558 1/2/59    

5 จัดซื้อน้ําดื่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนกุมภาพันธ์ 610           610           ตกลงราคา น้ําดื่มพลูคํา              610 น้ําดื่มพลูคํา             610 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 051/2559 1/2/59    

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2 รายการ 480           480           ตกลงราคา หจก.คลังเครื่อง

เขียน

             480 หจก.คลังเครื่อง

เขียน

            480 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 055/2559 8/2/59    

7 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารการประชุม 3,439.45     3,439.45     ตกลงราคา  หจก.ล้านนาเทค        3,439.45  หจก.ล้านนาเทค      3,439.45 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 073/2559 18/2/59    

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

หน่วยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

หน่วยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง

8 จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 1 ตู้ และตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ชนิด 2 บานเปิด 3 ตู้

21,900       21,900       ตกลงราคา ร้านตนานุวัฒน์          21,900 ร้านตนานุวัฒน์         21,900 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 007/2559 29/2/59    

9 จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนมีนาคม 6,510         6,510         ตกลงราคา นายสุรพงษ์  มิน

ทะนา

           6,510 นายสุรพงษ์  มิน

ทะนา

         6,510 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 036/2559 1/3/59    

10 จัดซื้อวัสดุโครงการวันบัณฑิตน้อย 15 รายการ 3,601         3,601         ตกลงราคา ร้านศิวดล            3,601 ร้านศิวดล          3,601 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 64/2559 4/3/59    

11 ค่าจ้างเหมาจัดหาตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียง

โครงการวันบัณฑิตน้อย

21,000       21,000       ตกลงราคา คุณจันดี  สังเกต          21,000 คุณจันดี  สังเกต         21,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 79/2559 4/3/59    

12 ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนมีนาคม 73,702.58   73,702.58   ตกลงราคา  สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

     73,702.58  สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

    73,702.58 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 006/2559 7/1/59    

13 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขก 2778 56,603.00   56,603.00   ตกลงราคา  อู่วิชกลการ      56,603.00  อู่วิชกลการ     56,603.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 084/2559 8/3/59    

14 จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย รุ่น KX-TG3411 BXP 1,890         1,890         ตกลงราคา หจก.ล้านนาเทค            1,890 หจก.ล้านนาเทค          1,890 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 008/2559 8/3/59    



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

หน่วยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง

15 จ้างเหมารถบรรทุกหกล้อขนดินภายในตําบลชมภู 27,000       27,000       ตกลงราคา นายมงคล  หวลศรี          27,000 นายมงคล  หวล

ศรี

        27,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 87/2559 18/3/59    

16 จัดซื้อแผงจราจร, แผงไฟสามเหลี่ยม, เสื้อสะท้อน

แสง, ไฟฉาย, กระบองไฟกระพริบ,กรวยจราจร 

จํานวน 6 รายการ

40,950       40,950       ตกลงราคา ร้านกุณทิราภัณฑ์          40,950 ร้านกุณทิราภัณฑ์         40,950 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 009/2559 21/3/59    

17 จัดซื้อแบตเตอรี่  3K 12V 10AM จํานวน 4 ชุด 

(เครื่องสูบน้ํา)

16,160.04   16,160.04   ตกลงราคา  หจก.ธนพัฒน์เท

รดเดอร์แอ็ดวานซ์

เทจ

     16,160.04  หจก.ธนพัฒน์เท

รดเดอร์แอ็ดวานซ์

เทจ

    16,160.04 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 67/2559 21/3/59    

18 ค่าจ้างถ่ายเอกสารสี-เคลือบ A4  จํานวน 4 เล่ม 3,500         3,500         ตกลงราคา หจก.จรัสธุรกิจ

การพิมพ์

           3,500 หจก.จรัสธุรกิจ

การพิมพ์

         3,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 089/2559 21/3/59    

19 ค่าจ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ระงับการเผาทุก

ชนิดในที่โล่ง ขนาด 1.2 X 2.4 เมตร

350           350           ตกลงราคา ร้านแสนดีโฆษณา              350 ร้านแสนดีโฆษณา             350 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 090/2559 21/3/59    

20 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 1 

เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1 เครื่อง (สํานัก

ปลัด)

26,200       26,200       ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

         26,200 หจก.พี แอนด์ เอ

 ซิสเตมส์

        26,200 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 010/2559 29/3/59    

21 จัดซื้อน้ําดื่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีนาคม - เมษายน 1,670         1,670         ตกลงราคา น้ําดื่มพลูคํา            1,670 น้ําดื่มพลูคํา          1,670 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 070/2559 31/3/59    



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

หน่วยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง

22 จัดซื้อวัสดุโครงการจัดงานรดน้ําดําหัววัน

มหาสงกรานต์ 19 รายการ

20,715       20,715       ตกลงราคา ร้านนพคุณ          20,715 ร้านนพคุณ         20,715 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 069/2559 31/3/59    

23 จ้างเหมาทําป้ายไวนิลโครงการจัดงานรดน้ําดําหัววัน

มหาสงกรานต์ 10 ป้าย

7,200         7,200         ตกลงราคา ร้านแสนดีโฆษณา            7,200 ร้านแสนดีโฆษณา          7,200 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 093/2559 31/3/59    

24 จ้างเหมาจัดตกแต่งเวทีสถานที่พร้อมเครื่องเสียง

โครงการจัดงานรดน้ําดําหัววันมหาสงกรานต์

30,000       30,000       ตกลงราคา นายปริญญา  ขํา

สว่าง

         30,000 นายปริญญา  ขํา

สว่าง

        30,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 091/2559 31/3/59    

25 จัดซื้อของรางวัลผู้สูงอายุโครงการจัดงานรดน้ําดําหัว

วันมหาสงกรานต์

72,000       72,000       ตกลงราคา คุณชมพูทิพย์  

เมืองใจ

         72,000 คุณชมพูทิพย์  

เมืองใจ

        72,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 068/2559 31/3/59    

26 จ้างเหมาจัดทํากระดานขาตั้งเหล็กประชาสัมพันธ์ 

ขนาด 1 X 2 เมตร จํานวน 2 ชุด

6,000         6,000         ตกลงราคา นางเครือวัลย์  

แสงบุญ

           6,000 นางเครือวัลย์  

แสงบุญ

         6,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 092/2559 31/3/59    

27 ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนช่วงปิดเทอมเดือน

เมษายน-13 พฤษภาคม 2559

73,899       73,899       ตกลงราคา สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

         73,899 สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

        73,899 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 006/2559 7/1/59    

28 ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนเมษายน 2559 11,475.52   11,475.52   ตกลงราคา  สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

     11,475.52  สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

    11,475.52 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 006/2559 7/1/59    



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

หน่วยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง

29 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารแบบพกพา จํานวน 10 

เครื่อง

34,500       34,500       ตกลงราคา ร้านสยามไฟร์

แอนด์เรสคิวส์

อีควิปเม้นท์

         34,500 ร้านสยามไฟร์

แอนด์เรสคิวส์

อีควิปเม้นท์

        34,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 010/2559 7/4/59    

30 จัดซื้อวัสดุฝึกอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร 3 รายการ 1,340         1,340         ตกลงราคา หจก.คลังเครื่อง

เขียน

           1,340 หจก.คลังเครื่อง

เขียน

         1,340 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 072/2559 7/4/59    

31 ค่าจ้างทําป้ายไวนิลฝึกอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร 

ขนาด 1 X 3 เมตร

360           360           ตกลงราคา ร้านแสนดีโฆษณา              360 ร้านแสนดีโฆษณา             360 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 096/2559 7/4/59    

32 จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4 กล่อง 6,600         6,600         ตกลงราคา ร้านแท็ปอิงจ            6,600 ร้านแท็ปอิงจ          6,600 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 074/2559 12/4/59    

33 จัดซื้อโครงเหล็กใส่แฟ้มแขวน 18 อัน 3,600         3,600         ตกลงราคา หจก.คลังเครื่อง

เขียน

           3,600 หจก.คลังเครื่อง

เขียน

         3,600 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 075/2559 18/4/59    

34 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ 2,317         2,317         ตกลงราคา หจก.คลังเครื่อง

เขียน

           2,317 หจก.คลังเครื่อง

เขียน

         2,317 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 076/2559 18/4/59    

35 จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 20 

ชุด

32,000       32,000       ตกลงราคา ร้านนิวัฒน์การ

ไฟฟ้า

         32,000 ร้านนิวัฒน์การ

ไฟฟ้า

        32,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 077/2559 22/4/59    



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

หน่วยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง

36 จัดซื้อชุดไทยทานไทยธรรม 13 ชุด 19,500       19,500       ตกลงราคา นางเครือวัลย์  

แสงบุญ

         19,500 นางเครือวัลย์  

แสงบุญ

        19,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 078/2559 22/4/59    

37 จัดซื้อโต๊ะนักเรียน ขนาด 75 X 75 ซม. 55 ตัว 19,250       19,250       ตกลงราคา ร้านราเชน

เฟอร์นิเจอร์

         19,250 ร้านราเชน

เฟอร์นิเจอร์

        19,250 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 081/2559 25/4/59    

38 จัดซื้อตู้ล๊อกเกอร์ 3 ชั้น ขนาด 40X30X90 ซม. 58 

ตู้ , ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 5 ตู้

33,400       33,400       ตกลงราคา ร้านราเชน

เฟอร์นิเจอร์

         33,400 ร้านราเชน

เฟอร์นิเจอร์

        33,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 080/2559 25/4/59    

39 จ้างเหมาทําป้ายไม้ ขนาด 40X210 ซม. 1 แผ่น , 

ป้ายอะคริลิคพร้อมเสา ขนาด 30X45 ซม. 9 ชุด, 

ป้ายไวนิลขนาด 60X80 ซม.10 แผ่น

7,650         7,650         ตกลงราคา ร้านแม็กศิลป์            7,650 ร้านแม็กศิลป์          7,650 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 102/2559 27/4/59    

40 จ้างทําตรายาง 22 อัน 4,420         4,420         ตกลงราคา หจก.คลังเครื่อง

เขียน

           4,420 หจก.คลังเครื่อง

เขียน

         4,420 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 101/2559 27/4/59    

41 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล โครงการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยแล้ง ขนาด 1.2 X 3 เมตร  6 ผืน

2,610         2,610         ตกลงราคา ร้านอักษรศิลป์            2,610 ร้านอักษรศิลป์          2,610 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 103/2559 29/4/59    

42 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล โครงการโรงเรียนชราบาล 

ขนาด 3 X 6 เมตร

2,160         2,160         ตกลงราคา ร้านอักษรศิลป์            2,160 ร้านอักษรศิลป์          2,160 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 103/2559 29/4/59    



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

หน่วยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจ้าง

43 ค่าจ้างเหมาจัดทําแบบเรียนภาษาจีน จํานวน 420 

เล่ม

14,280       14,280       ตกลงราคา หจก.สารภีการพิมพ์          14,280 หจก.สารภีการ

พิมพ์

        14,280 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 104/2559 4/5/59    

44 จัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 6 ตู้ 19,200       19,200       ตกลงราคา ร้านราเชน

เฟอร์นิเจอร์

         19,200 ร้านราเชน

เฟอร์นิเจอร์

        19,200 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 84/2559 23/5/59    

45 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 8,550         8,550         ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ เอ 

ซิสเตมส์

           8,550 หจก.พี แอนด์ เอ

 ซิสเตมส์

         8,550 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 85/2559 23/5/59    

46 ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416/50/0017,

 รหัส 416/49/0009, รหัส 416/53/0027

3,850         3,850         ตกลงราคา ร้านพีเอสแควร์            3,850 ร้านพีเอสแควร์          3,850 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 110/2559 23/5/59    


