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ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ
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1 ค่าอาหารเสริมนมเดือนตุลาคม 2558 (ช่วงปิดเทอม) 61,746.72   61,746.72   ตกลงราคา  สหกรณ์โคนม
เชียงใหม่

     61,746.72  สหกรณ์โคนม
เชียงใหม่

    61,746.72 เสนอราคาต่ าสุด  03/2558 7/05/58    

2 ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญติั
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 จ านวน 60 เล่ม

9,240         9,240         ตกลงราคา ร้านเฮงทวีคุณ            9,240 ร้านเฮงทวีคุณ          9,240 เสนอราคาต่ าสุด  001/2559 1/10/58

3 ค่าอาหารเสริมนมเดือนตุลาคม 2558 15,061.62   15,061.62   ตกลงราคา  สหกรณ์โคนม
เชียงใหม่

     15,061.62  สหกรณ์โคนม
เชียงใหม่

    15,061.62 เสนอราคาต่ าสุด  001/2559 1/10/58

4 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์เดือนตุลาคม 2558 21,157.20   21,157.20   ตกลงราคา  หจก.เอ็นเอสเอส
ซัพพลาย

     21,157.20  หจก.เอ็นเอส
เอสซัพพลาย

    21,157.20 เสนอราคาต่ าสุด  001/2559 1/10/58

5 ค่าหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคม 2558 6,510         6,510         ตกลงราคา นายสุรพงษ์  มิน
ทะนา

           6,510 นายสุรพงษ์  มิน
ทะนา

         6,510 เสนอราคาต่ าสุด  003.1/2559 1/10/58

6 ค่าน้ าด่ืมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเดือนกันยายน - 
ตุลาคม 2558

1,490         1,490         ตกลงราคา น้ าด่ืมพลูค า            1,490 น้ าด่ืมพลูค า          1,490 เสนอราคาต่ าสุด  003/2559 1/10/58

7 ค่าน้ าด่ืมส านักงานเดือนตุลาคม 2558 1,520         1,520         ตกลงราคา น้ าด่ืมพลูค า            1,520 น้ าด่ืมพลูค า          1,520 เสนอราคาต่ าสุด  002/2559 1/10/58

8 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนตุลาคม 2558 7,000         7,000         ตกลงราคา หจก.ล้านนาเทค            7,000 หจก.ล้านนาเทค          7,000 เสนอราคาต่ าสุด  002/2559 1/10/58

9 ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมโครงการแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

1,800         1,800         ตกลงราคา น.ส.เลิศลักษณ์  
แซ่จือ

           1,800 น.ส.เลิศลักษณ์  
แซ่จือ

         1,800 เสนอราคาต่ าสุด  004/2559 8/10/58

10 ค่าวัสดุส านักงาน 2 รายการ 696           696           ตกลงราคา หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

             696 หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

            696 เสนอราคาต่ าสุด  004/2559 8/10/58

11 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1 X 2 เมตร โครงการ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

350           350           ตกลงราคา ร้านแม็กศิลป์              350 ร้านแม็กศิลป์             350 เสนอราคาต่ าสุด  006/2559 9/10/58

12 ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0036 450           450           ตกลงราคา ร้านพีเอสแควร์              450 ร้านพีเอสแควร์             450 เสนอราคาต่ าสุด  005/2559 9/10/58

13 จัดซ้ือ PCI Wirless TP-Link จ านวน 1 ตัว 950           950           ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

             950 หจก.พี แอนด์ เอ
 ซิสเตมส์

            950 เสนอราคาต่ าสุด  005/2559 9/10/58

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลชมภู  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลชมภู  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

14 ค่าจัดซ้ือแบบพิมพ์ 8 รายการ 65,084       65,084       ตกลงราคา โรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดน

         65,084 โรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดน

        65,084 เสนอราคาต่ าสุด  55902/1094 13/10/58

15 ค่าแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 50 เล่ม 2,250         2,250         ตกลงราคา โรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดน

           2,250 โรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดน

         2,250 เสนอราคาต่ าสุด  55902/1094 13/10/58

16 ค่าจ้างเปล่ียนโช้คประตูห้องบรรเทาฯ และกุญแจ
ประตูห้องส านักปลัดเทศบาล

2,930         2,930         ตกลงราคา นายสิทธิพงษ์  
โปธิตา

           2,930 นายสิทธิพงษ์  
โปธิตา

         2,930 เสนอราคาต่ าสุด  007/2559 16/10/58

17 ค่าจ้างท าพวงมาลาวันปิยมหาราช 1,500         1,500         ตกลงราคา นส.อรุณวรรณ  
ชัยสุวรรณ

           1,500 นส.อรุณวรรณ  
ชัยสุวรรณ

         1,500 เสนอราคาต่ าสุด  008/2559 16/10/58

18 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ปัน่เพือ่พ่อ ขนาด 4X3 เมตร 1 
ป้าย

1,440         1,440         ตกลงราคา ร้านแสนดีโฆษณา            1,440 ร้านแสนดีโฆษณา          1,440 เสนอราคาต่ าสุด  009/2559 21/10/58

19 จัดซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ 2,600         2,600         ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

           2,600 หจก.พี แอนด์ เอ
 ซิสเตมส์

         2,600 เสนอราคาต่ าสุด  007/2559 26/10/58

20 ค่าจ้างท าป้ายไม้สักแกะสลัก ขนาด 50 X23 ซม. 
"กองคลัง"

800           800           ตกลงราคา นายประพันธ์  
พงษ์จันทร์โชติ

             800 นายประพันธ์  
พงษ์จันทร์โชติ

            800 เสนอราคาต่ าสุด  011/2559 26/10/58

21 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 4,150         4,150         ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

           4,150 หจก.พี แอนด์ เอ
 ซิสเตมส์

         4,150 เสนอราคาต่ าสุด  008/2559 29/10/58

22 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นฝอยละเอียดแบบสะพายหลัง ULVX
 STIHL SR420

80,000       80,000       ตกลงราคา ร้านเนด้ากรุ๊ป          80,000 ร้านเนด้ากรุ๊ป         80,000 เสนอราคาต่ าสุด  002/2559 29/10/58

23 ค่าจ้างท าสติกเกอร์ซีทรูติดกระจก ขนาด 0.90 X 
1.90 เมตร

1,720         1,720         ตกลงราคา ร้านแม็กศิลป์            1,720 ร้านแม็กศิลป์          1,720 เสนอราคาต่ าสุด  016/2559 30/10/58

24 ค่าจ้างท าป้ายไม้สักแกะสลัก ขนาด 75 X23 ซม. 
"กองการศึกษา"

1,200         1,200         ตกลงราคา นายประพันธ์  
พงษ์จันทร์โชติ

           1,200 นายประพันธ์  
พงษ์จันทร์โชติ

         1,200 เสนอราคาต่ าสุด  014/2559 30/10/58

25 จัดซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ 18,050       18,050       ตกลงราคา ร้านแท็ปอิงจ          18,050 ร้านแท็ปอิงจ         18,050 เสนอราคาต่ าสุด  010/2559 30/10/58
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26 จัดซ้ือมูล่ีอลูมิเนียม ขนาด 120 X 200 ซม. จ านวน 
4 ชุด

7,800         7,800         ตกลงราคา ร้านตนานุวัฒน์            7,800 ร้านตนานุวัฒน์          7,800 เสนอราคาต่ าสุด  009/2559 30/10/58

27 ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ทะเบียน 8045 2,000         2,000         ตกลงราคา อูว่ิชกลการ            2,000 อูว่ิชกลการ          2,000 เสนอราคาต่ าสุด  013/2559 30/10/58

28 ค่าอาหารเสริมนมเดือนพฤศจิกายน 2558 66,740.94   66,740.94   ตกลงราคา  สหกรณ์โคนม
เชียงใหม่

     66,740.94  สหกรณ์โคนม
เชียงใหม่

    66,740.94 เสนอราคาต่ าสุด  03/2558 7/05/58

29 ค่าหนังสือพิมพ์เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 
2558

12,810       12,810       ตกลงราคา นายสุรพงษ์  มิน
ทะนา

         12,810 นายสุรพงษ์  มิน
ทะนา

        12,810 เสนอราคาต่ าสุด  003.1/2559 1/10/58

30 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2558 26,843.56   26,843.56   ตกลงราคา  หจก.เอ็นเอสเอส
ซัพพลาย

     26,843.56  หจก.เอ็นเอส
เอสซัพพลาย

    26,843.56 เสนอราคาต่ าสุด  001/2559 1/10/58

31 ค่าน้ าด่ืมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเดือนพฤศจิกายน 2558 520           520           ตกลงราคา น้ าด่ืมพลูค า              520 น้ าด่ืมพลูค า             520 เสนอราคาต่ าสุด  009.1/2559 1/11/58

32 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 22 รายการ 19,266       19,266       ตกลงราคา หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

         19,266 หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

        19,266 เสนอราคาต่ าสุด  011/2559 3/11/58

33 ค่าตรายาง 5 รายการ 900           900           ตกลงราคา นางนพนันท์กุล  
ประทีปรัตน์

             900 นางนพนันท์กุล  
ประทีปรัตน์

            900 เสนอราคาต่ าสุด  018/2559 5/11/58

34 ค่าตรายาง 4 อัน 1,400         1,400         ตกลงราคา นางนพนันท์กุล  
ประทีปรัตน์

           1,400 นางนพนันท์กุล  
ประทีปรัตน์

         1,400 เสนอราคาต่ าสุด  017/2559 5/11/58

35 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 12 รายการ 6,799.85     6,799.85     ตกลงราคา  ร้านนิวัฒน์การ
ไฟฟ้า

       6,799.85  ร้านนิวัฒน์การ
ไฟฟ้า

     6,799.85 เสนอราคาต่ าสุด  012/2559 5/11/58

36 ค่าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาล 
2,500 ชุด

65,000       65,000       ตกลงราคา ร้านรักษพ์ร้ินต้ิง
แอนด์กราฟคิดีไซน์

         65,000 ร้านรักษพ์ร้ินต้ิง
แอนด์กราฟคิดีไซน์

        65,000 เสนอราคาต่ าสุด  019/2559 6/11/58

37 จัดซ้ือชุดไทยทานไทยธรรม 9 ชุด 27,000       27,000       ตกลงราคา นางเครือวัลย์  
แสงบุญ

         27,000 นางเครือวัลย์  
แสงบุญ

        27,000 เสนอราคาต่ าสุด  015/2559 10/11/58



 แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ประหยัด
งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลชมภู  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
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ลงซ้ือหรือจ้าง

38 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1X2 เมตร 1 ป้าย และ
ขนาด 1.2 X 2.5 เมตร 5 ป้าย โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณียีเ่ป็ง

2,600         2,600         ตกลงราคา ร้านแม็กศิลป์            2,600 ร้านแม็กศิลป์          2,600 เสนอราคาต่ าสุด  020/2559 10/11/58

39 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียงโครงการประเพณียีเ่ป็ง 3,000         3,000         ตกลงราคา นางกัณนิกา  ไชย
ลังการ

           3,000 นางกัณนิกา  
ไชยลังการ

         3,000 เสนอราคาต่ าสุด  022/2559 10/11/58

40 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่โครงการประเพณียีเ่ป็ง 12,100       12,100       ตกลงราคา นางรัตนา  วณีสอน          12,100 นางรัตนา  วณี
สอน

        12,100 เสนอราคาต่ าสุด  021/2559 10/11/58

41 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับโครงการประเพณียีเ่ป็ง 29,031.57   29,031.57   ตกลงราคา  นางเกษริน  สอน
กล

     29,031.57  นางเกษริน  
สอนกล

    29,031.57 เสนอราคาต่ าสุด  016/2559 10/11/58

42 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง โน๊ตบุค๊
ส าหรับประมวลผล 1 เคร่ือง และเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง

47,350       47,350       ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

         47,350 หจก.พี แอนด์ เอ
 ซิสเตมส์

        47,350 เสนอราคาต่ าสุด  003/2559 18/11/58

43 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 360           360           ตกลงราคา ร้านแสนดีโฆษณา              360 ร้านแสนดีโฆษณา             360 เสนอราคาต่ าสุด  025/2559 27/11/58

44 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 
ธันวามหาราช

1,450         1,450         ตกลงราคา หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

           1,450 หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

         1,450 เสนอราคาต่ าสุด  017/2559 27/11/58

45 ค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์ รหัส 485-56-0020 และรหัส 
480-52-0004

6,000         6,000         ตกลงราคา ร้านพีเอสแควร์            6,000 ร้านพีเอสแควร์          6,000 เสนอราคาต่ าสุด  024/2559 27/11/58

46 ค่าน้ าด่ืมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเดือนธันวาคม 2558 520           520           ตกลงราคา น้ าด่ืมพลูค า              520 น้ าด่ืมพลูค า             520 เสนอราคาต่ าสุด  009.1/2559 1/11/58

47 ค่าอาหารเสริมนมเดือนธันวาคม 2558 64,089.20   64,089.20   ตกลงราคา  สหกรณ์โคนม
เชียงใหม่

     64,089.20  สหกรณ์โคนม
เชียงใหม่

    64,089.20 เสนอราคาต่ าสุด  004/2559 23/11/58           -   

48 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 4,950         4,950         ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

           4,950 หจก.พี แอนด์ เอ
 ซิสเตมส์

         4,950 เสนอราคาต่ าสุด  018/2559 1/12/58



 แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ประหยัด
งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลชมภู  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

49 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ขนาด 1 X 3 เมตร

360           360           ตกลงราคา ร้านแสนดีโฆษณา              360 ร้านแสนดีโฆษณา             360 เสนอราคาต่ าสุด  026/2559 2/12/58

50 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1 เคร่ือง 3,700         3,700         ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

           3,600 หจก.พี แอนด์ เอ
 ซิสเตมส์

         3,600 เสนอราคาต่ าสุด  005/2559 4/12/58         2.70

51 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 22,450 บาท 
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2 เคร่ืองๆละ 3,600 บาท 
เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง 2,980 บาท

33,500.00   33,500.00   ตกลงราคา  หจก.พี แอนด์ เอ
 ซิสเตมส์

     32,630.00  หจก.พี แอนด์ เอ
 ซิสเตมส์

    32,630.00 เสนอราคาต่ าสุด  006/2559 4/12/58         2.60

52 จัดซ้ือหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียภายในต าบลชมภู 850
 ลบ.ม.

467,500      467,500     ตกลงราคา หจก.ขุนสายคอน
สตรัคชัน่

        467,500 หจก.ขุนสายคอน
สตรัคชัน่

      467,500 เสนอราคาต่ าสุด  001/2559 9/12/58

53 จัดซ้ือโต๊ะท างาน 2 ตัว 8,000         8,000         ตกลงราคา ร้านตนานุวัฒน์            8,000 ร้านตนานุวัฒน์          8,000 เสนอราคาต่ าสุด  021/2559 11/12/58

54 ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมโครงการป้องกัน
และลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

3,500         3,500         ตกลงราคา นางยุพา  อภิวัน            3,500 นางยุพา  อภิวัน          3,500 เสนอราคาต่ าสุด  035/2559 14/12/58

55 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1 X 3 เมตร โครงการ
จัดท าศูนย์เรียนรู้การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

360           360           ตกลงราคา ร้านอักษรศิลป์              360 ร้านอักษรศิลป์             360 เสนอราคาต่ าสุด  037/2559 14/12/58

56 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1 X 3 เมตร โครงการ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ

360           360           ตกลงราคา ร้านแสนดีโฆษณา              360 ร้านแสนดีโฆษณา             360 เสนอราคาต่ าสุด  029/2559 14/12/58

57 ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0038 400           400           ตกลงราคา ร้านพีเอสแควร์              400 ร้านพีเอสแควร์             400 เสนอราคาต่ าสุด  010/2559 14/12/58           -   

58 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

70,000       70,000       ตกลงราคา หจก.เชียงใหม่
มานะพานิช

         70,000 หจก.เชียงใหม่
มานะพานิช

        70,000 เสนอราคาต่ าสุด  022/2559 14/12/58

59 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 3,250         3,250         ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

           3,250 หจก.พี แอนด์ เอ
 ซิสเตมส์

         3,250 เสนอราคาต่ าสุด  023/2559 14/12/58



 แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ประหยัด
งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลชมภู  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

60 ค่าจา้งท าปา้ยไวนิล 2 ปา้ย และปา้ยสติกเกอร์ประชา
สัมพนัธส์ายตรวจบรรเทาสาธารณภยั 17 แผ่น

4,035         4,035         ตกลงราคา ร้านแสนดีโฆษณา            4,035 ร้านแสนดีโฆษณา          4,035 เสนอราคาต่ าสุด  034/2559 14/12/58

61 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 4 ป้าย โครงการป้องกันและลด
อุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

1,080         1,080         ตกลงราคา ร้านแสนดีโฆษณา            1,080 ร้านแสนดีโฆษณา          1,080 เสนอราคาต่ าสุด  036/2559 14/12/58

62 จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดท าศูนย์เรียนรู้การปลูกมะนาว
ในวงบ่อซีเมนต์ 1 รายการ

1,740         1,740         ตกลงราคา นายจรัสพงศ์  
กิตติคุณ

           1,740 นายจรัสพงศ์  
กิตติคุณ

         1,740 เสนอราคาต่ าสุด  027/2559 14/12/58           -   

63 จัดซ้ือดินด าโครงการจัดท าศูนย์เรียนรู้การปลูก
มะนาวในวงบ่อซีเมนต์

3,000         3,000         ตกลงราคา นายจันทร์แก้ว  
ปันตา

           3,000 นายจันทร์แก้ว  
ปันตา

         3,000 เสนอราคาต่ าสุด  028/2559 14/12/58           -   

64 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6 รายการ 4,814         4,814         ตกลงราคา หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

           4,814 หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

         4,814 เสนอราคาต่ าสุด  026/2559 14/12/58

65 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ 2,976         2,976         ตกลงราคา หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

           2,976 หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

         2,976 เสนอราคาต่ าสุด  025/2559 14/12/58

66 ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมโครงการ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ

6,250         6,250         ตกลงราคา นางธัญลักษณ์  
ราชจินดา

           6,250 นางธัญลักษณ์  
ราชจินดา

         6,250 เสนอราคาต่ าสุด  031/2559 14/12/58

67 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันโครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ

7,500         7,500         ตกลงราคา นายศุภกิจ  พุดฟู            7,500 นายศุภกิจ  พุดฟู          7,500 เสนอราคาต่ าสุด  030/2559 14/12/58

68 จัดซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 3 กล่อง 8,100         8,100         ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

           8,100 หจก.พี แอนด์ เอ
 ซิสเตมส์

         8,100 เสนอราคาต่ าสุด  029/2559 17/12/58

69 จัดซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ 14,250       14,250       ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

         14,250 หจก.พี แอนด์ เอ
 ซิสเตมส์

        14,250 เสนอราคาต่ าสุด  030/2559 18/12/58

70 จัดซ้ือวัสดุโครงการวันเด็กแห่งชาติ 4 รายการ 7,950         7,950         ตกลงราคา ร้านเบ๊นซ์ตุ๊กตา            7,950 ร้านเบ๊นซ์ตุ๊กตา          7,950 เสนอราคาต่ าสุด  031/2559 22/12/58

71 ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่โครงการวันเด็กแห่งชาติ 20,000       20,000       ตกลงราคา ว่าที่ รต.กิตติศักด์ิ 
 โสมนัส

         20,000 ว่าที่ รต.กิตติศักด์ิ
  โสมนัส

        20,000 เสนอราคาต่ าสุด  040/2559 22/12/58



 แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ประหยัด
งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลชมภู  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

72 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียงโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2,000         2,000         ตกลงราคา นายปริญญา  ข า
สว่าง

           2,000 นายปริญญา  ข า
สว่าง

         2,000 เสนอราคาต่ าสุด  041/2559 22/12/58

73 จัดซ้ือวัสดุโครงการวันเด็กแห่งชาติ 50 รายการ 12,969.34   12,969.34   ตกลงราคา  หจก.เป่าเปา      12,969.34  หจก.เป่าเปา     12,969.34 เสนอราคาต่ าสุด  032/2559 22/12/58

74 จัดซ้ือของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

48,680       48,680       ตกลงราคา นางรัตนา  วณีสอน          48,680 นางรัตนา  วณี
สอน

        48,680 เสนอราคาต่ าสุด  033/2559 22/12/58

75 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม
โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

6,300         6,300         ตกลงราคา นางศิริธร  อุดเถิน            6,300 นางศิริธร  อุดเถิน          6,300 เสนอราคาต่ าสุด  047/2559 1/1/59

76 ค่าวัสดุส านักงาน 15 รายการ 5,020         5,020         ตกลงราคา หจก.เชียงใหม่
มานะพานิช

           5,020 หจก.เชียงใหม่
มานะพานิช

         5,020 เสนอราคาต่ าสุด  039/2559 6/1/59

77 ค่าจ้างถ่ายเอกสารโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

910           910           ตกลงราคา นายเจษฎาพงษ์  
ทวีคุณ

             910 นายเจษฎาพงษ์ 
 ทวีคุณ

            910 เสนอราคาต่ าสุด  044/2559 6/1/59

78 ค่าป้ายพลาสติกต้ังโต๊ะขนาด A4 จ านวน 6 อัน 3,660         3,660         ตกลงราคา ร้านธนจงโรจน์            3,660 ร้านธนจงโรจน์          3,660 เสนอราคาต่ าสุด  045/2559 6/1/59

79 จัดซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 กล่อง 4,800         4,800         ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

           4,800 หจก.พี แอนด์ เอ
 ซิสเตมส์

         4,800 เสนอราคาต่ าสุด  040/2559 6/1/59

80 จัดซ้ือเก้าอีห้มุนบุหนังปรับโช๊ค 1 ตัว 2,200         2,200         ตกลงราคา ร้านตนานุวัฒน์            2,200 ร้านตนานุวัฒน์          2,200 เสนอราคาต่ าสุด  038/2559 6/1/59

81 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1 X 3 เมตร โครงการ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ

360           360           ตกลงราคา ร้านแสนดีโฆษณา              360 ร้านแสนดีโฆษณา             360 เสนอราคาต่ าสุด  048/2559 7/1/59

82 จัดซ้ือวัสดุโครงการจัดท าศูนย์เรียนรู้การปลูกมะนาว
ในวงบ่อซีเมนต์ 6 รายการ

4,750         4,750         ตกลงราคา ร้านก้อนทอง
การเกษตร

           4,750 ร้านก้อนทอง
การเกษตร

         4,750 เสนอราคาต่ าสุด  081/2559 7/1/59           -   

83 ค่าจ้างท าตรายาง 4 รายการ 1,460         1,460         ตกลงราคา ร้านธนจงโรจน์            1,460 ร้านธนจงโรจน์          1,460 เสนอราคาต่ าสุด  046/2559 7/1/59

84 จัดซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ 2,850         2,850         ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

           2,850 หจก.พี แอนด์ เอ
 ซิสเตมส์

         2,850 เสนอราคาต่ าสุด  044/2559 7/1/59



 แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ประหยัด
งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลชมภู  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

85 ค่าจ้างสแกนระวางที่ดินโครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

500           500           ตกลงราคา หจก.จรัสธุรกิจ
การพิมพ์

             500 หจก.จรัสธุรกิจ
การพิมพ์

            500 เสนอราคาต่ าสุด  056/2559 18/01/59            -   

86 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงร้ัว เสาธง ระบบไฟฟ้า
 ภายในบริเวณโรงเรียนบุปผาราม หมู ่6

500,000      480,000     ตกลงราคา 1.หจก.ธนพัฒน์เท
รดเดอร์แอ็ดวานซ์
เทจ

        479,900 1.หจก.ธนพัฒน์
เทรดเดอร์แอ็ด
วานซ์เทจ

      479,900 เสนอราคาต่ าสุด  02/2559 26/01/59         4.02

 2.บจก.วงศ์ชนก       480,000  

 3.หจก.หวัง
เกยีรติพิจิตร

      480,000  

87 จัดซ้ือเต้นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก ขนาด 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร สูง 2 เมตร ท่อเหล็กอาบสังกะสีพร้อม
สกรีนสัญลักษณ์เทศบาล จ านวน 10 หลังๆละ 
18,500 บาท

185,000      185,000     ตกลงราคา  1.ร้านพีเอ็นมีเดีย
แอนด์เทคโนโลยี

        185,000  1.ร้านพีเอ็น
มีเดียแอนด์
เทคโนโลยี

      185,000 เสนอราคาต่ าสุด  007/2559 13/1/59

 2.บจก.บา้น
ท้องถิน่ไทย

      198,000

 3.ร้านบา้น
ท้องถิน่เชียงใหม่

      199,000


