
 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

1 จางเหมาจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยใน

เขตพื้นที่เทศบาลตําบลชมภู เดือนตุลาคม
 2560

156,400       156,400        

เฉพาะเจาะจง
 หจก.จินตนาริไซเคิล        156,400  หจก.จินตนาริ

ไซเคิล

       156,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 01/2561 2/10/60

2 คาพวงมาลาดอกไมสดวันปยะมหาราช 1,500          1,500           

เฉพาะเจาะจง
 นางเพชรา  บุญชุม            1,500  นางเพชรา  บุญชุม            1,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 008/2561 20/10/60

3 จัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่

เทศบาลตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม

1,720,400   1,720,400   e-bidding หจก.จินตนาริไซเคิล     1,720,400 หจก.จินตนาริ

ไซเคิล
    1,720,400 คุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 และเสนอราคา

่ํ

  01/2561 1/11/2560           -   

4 ปายโครงการสงเสริมความรูแกนักเรียนและ

ประชาชนอนุรักษทรัพยากรน้ําและการ

จัดการน้ําเสียชุมชนเทศบาล

400             400             

เฉพาะเจาะจง
 รานแสนดีโฆษณา              400  รานแสนดีโฆษณา              400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 025/2561 23/11/60

5 จัดซื้อน้ําดื่มเดือนธันวาคม - มกราคม 2,640          2,640           

เฉพาะเจาะจง
 นายพินิจ กองคํา            2,640  นายพินิจ กองคํา            2,640 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 003/2561 1/12/60

6 คาซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร รหัส 

416-49-0016

400             400             

เฉพาะเจาะจง
 รานพีเอสแควร              400  รานพีเอสแควร              400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 033/2561 15/12/60

7 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือนมกราคม 7,000          7,000           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.ลานนาเทค            7,000  หจก.ลานนาเทค            7,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 001/2561 1/1/61

8 คาอาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนมกราคม 56,719.60    56,719.60     

เฉพาะเจาะจง
 สหกรณโคนม

เชียงใหม

     56,719.60 สหกรณโคนม

เชียงใหม

     56,719.60 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 01/2561 1/1/61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

9 คาน้ําดื่มศูนยเด็กเล็กเดือนมกราคม 500             500             

เฉพาะเจาะจง
 นายพินิจ กองคํา              500  นายพินิจ กองคํา              500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 009/2561 3/1/61

10 คาน้ํามันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม 29,526.45    29,526.45     

เฉพาะเจาะจง
 หจก.เอ็นเอสเอส

ซัพพลาย

     29,526.45 หจก.เอ็นเอสเอส

ซัพพลาย

     29,526.45 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 031/2561 3/1/61

11 คาจางเหมาจัดสถานที่งานวันเด็กแหงชาติ 30,000         30,000         

เฉพาะเจาะจง
 วาที่ รต.กิตติศักดิ์  

โสมนัส

         30,000  วาที่ รต.กิตติศักดิ์

  โสมนัส

         30,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 044/2561 10/1/61

12 คาจางเหมาเครื่องเสียงงานวันเด็กแหงชาติ 3,000          3,000           

เฉพาะเจาะจง
 นายอดิเรก ไชยวงค            3,000  นายอดิเรก ไช

ยวงค

           3,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 045/2561 10/1/61

13 คาจางเหมาจัดทําอาหารงานวันเด็กแหงชาติ 15,000         15,000         

เฉพาะเจาะจง
 นายจําลอง  จันทร

สม

         15,000  นายจําลอง  

จันทรสม

         15,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 046/2561 10/1/61

14 จัดซื้อหนังสือพิมพเดือนมกราคม 5,580          5,580           

เฉพาะเจาะจง
 นายสุรพงษ  มิน

ทะนา

           5,580  นายสุรพงษ  มิน

ทะนา

           5,580 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 002/2561 11/1/61

15 คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 

โครงการสงเสริมความรูแกนักเรียนและ

ประชาชนอนุรักษทรัพยากรน้ําและการ

จัดการน้ําเสียชุมชนเทศบาล

6,500          6,500           

เฉพาะเจาะจง
 นายจําลอง  จันทร

สม

           6,500  นายจําลอง  

จันทรสม

           6,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 026/2561 16/1/61

16 จัดซื้อน้ํามันเครื่อง จํานวน 7 ลัง 8,966.60      8,966.60       

เฉพาะเจาะจง
 อูวิชกลการ        8,966.60 อูวิชกลการ        8,966.60 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 033/2561 17/1/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

17 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 13 รายการ 31,858         31,858         

เฉพาะเจาะจง
 รานกรีนพาวเวอร

คลีน

         31,858  รานกรีนพาว

เวอรคลีน

         31,858 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 034/2561 17/1/61

18 จัดซื้อหมึกพิมพคอมพิวเตอร 2 กลอง 6,400          6,400           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

           6,400  หจก.พี แอนด เอ

 ซิสเตมส

           6,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 035/2561 17/1/61

19 คาซอมแซมกลองวงจรปด CCTV 4,815          4,815           

เฉพาะเจาะจง
 รานฟาสเซอรวิส            4,815  รานฟาสเซอรวิส            4,815 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 048/2561 17/1/61

20 จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ โครงการอบรมการทํา

ปุยอินทรียชีวภาพ

20,050         20,050         

เฉพาะเจาะจง
 นายสุทัศ  ปาลี          20,050  นายสุทัศ  ปาลี          20,050 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 036/2561 18/1/61

21 คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม 

โครงการอบรมทําปุยหมักอินทรียชีวภาพ

12,100         12,100         

เฉพาะเจาะจง
 นายจําลอง  จันทร

สม

         12,100  นายจําลอง  

จันทรสม

         12,100 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 049/2561 18/1/61

22 คาปายไวนิลโครงการอบรมการทําปุยอินทรีย

ชีวภาพ

360             360             

เฉพาะเจาะจง
 รานแสนดีโฆษณา              360  รานแสนดีโฆษณา              360 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 050/2561 18/1/61

23 คาปายไวนิลโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ

โลก (อถล.) จํานวน 7 ปาย

3,930          3,930           

เฉพาะเจาะจง
 รานแสนดีโฆษณา            3,930  รานแสนดีโฆษณา            3,930 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 51/2561 24/1/61

24 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 5 รายการ 44,600         44,600         

เฉพาะเจาะจง
 รานตนานุวัฒน          44,600  รานตนานุวัฒน          44,600 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 039/2561 29/1/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

25 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 28 รายการ 16,318         16,318         

เฉพาะเจาะจง
 หจก.คลังเครื่องเขียน          16,318  หจก.คลังเครื่อง

เขียน

         16,318 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 040/2561 31/1/61

26 คาซอมแซมรถยนตทะเบียน 82-5671 37,863.02    37,863.02     

เฉพาะเจาะจง
 บจก.อีซูซุเชียงใหม

เซลส

     37,863.02 บจก.อีซูซุเชียงใหม

เซลส

     37,863.02 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 040/2561 31/1/61

27 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 6 รายการ 31,077.89    31,077.89     

เฉพาะเจาะจง
 บจก.อีซูซุเชียงใหม

เซลส

     31,077.89 บจก.อีซูซุเชียงใหม

เซลส

     31,077.89 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 041/2561 31/1/61

28 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือนกุมภาพันธ 7,000          7,000           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.ลานนาเทค            7,000  หจก.ลานนาเทค            7,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 001/2561 1/2/61

29 จัดซื้อหนังสือพิมพเดือนกุมภาพันธ 5,040          5,040           

เฉพาะเจาะจง
 นายสุรพงษ  มิน

ทะนา

           5,040  นายสุรพงษ  มิน

ทะนา

           5,040 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 002/2561 1/2/61

30 จัดซื้อน้ําดื่มศูนยพัฒนาเด็กเล็กเดือน

กุมภาพันธ

900             900             

เฉพาะเจาะจง
 นายพินิจ กองคํา              900  นายพินิจ กองคํา              900 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 009/2561 1/2/61

31 จัดซื้อน้ําดื่มเดือนกุมภาพันธ 1,305          1,305           

เฉพาะเจาะจง
 นายพินิจ กองคํา            1,305  นายพินิจ กองคํา            1,305 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 003/2561 1/2/61

32 คาน้ํามันเชื้อเพลิงเดือนกุมภาพันธ 28,790.54    28,790.54     

เฉพาะเจาะจง
 หจก.เอ็นเอสเอส

ซัพพลาย

     28,790.54 หจก.เอ็นเอสเอส

ซัพพลาย

     28,790.54 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 031/2561 1/2/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

33 คาอาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนกุมภาพันธ 56,719.60    56,719.60     

เฉพาะเจาะจง
 สหกรณโคนม

เชียงใหม

     56,719.60 สหกรณโคนม

เชียงใหม

     56,719.60 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 01/2561 1/2/61

34 คาซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร รหัส 

416-51-0022 และ รหัส บว.สนง.013/55

2,500          2,500           

เฉพาะเจาะจง
 รานพีเอสแควร            2,500  รานพีเอสแควร            2,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 052/2561 1/2/61

35 ซอมแซมเครื่องพิมพ HP 1022 รหัส 

485-58-0005

1,600          1,600           

เฉพาะเจาะจง
 รานพีเอสแควร            1,600  รานพีเอสแควร            1,600 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 54/2561 2/2/61

36 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 9 รายการ 12,330         12,330         

เฉพาะเจาะจง
 หจก.พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

         12,330  หจก.พี แอนด เอ

 ซิสเตมส

         12,330 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 044/2561 5/2/61

37 จัดซื้อถังขยะใสฝาสี ขนาด 60 ลิตร พรอม

โครงเหล็ก

15,000         15,000         

เฉพาะเจาะจง
 รานคลังพลาสติก          15,000  รานคลังพลาสติก          15,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 045/2561 5/2/61

38 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 30,000         30,000         

เฉพาะเจาะจง
 นายบุญฤทธิ์  มูลเฟย          30,000  นายบุญฤทธิ์  มูล

เฟย

         30,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 043/2561 5/2/61

39 คาถายเอกสาร 3,252 แผน 1,138.20      1,138.20       

เฉพาะเจาะจง
 หจก.ลานนาเทค        1,138.20 หจก.ลานนาเทค        1,138.20 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 058/2561 7/2/61

40 คาซอมแซมรถจักรยานยนตทะเบียน 1 กฆ 

7891

1,750          1,750           

เฉพาะเจาะจง
 นายดวงคํา  จันทร

ตา

           1,750  นายดวงคํา  

จันทรตา

           1,750 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 055/2561 7/2/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

41 คาตรายาง จํานวน 12 อัน 3,460          3,460           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.คลังเครื่องเขียน            3,460  หจก.คลังเครื่อง

เขียน

           3,460 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 056/2561 7/2/61

42 คาซอมแซมรถกระเชาทะเบียน 83-0497 11,812.80    11,812.80     

เฉพาะเจาะจง
 บจก.อีซูซุเชียงใหม

เซลส

     11,812.80 บจก.อีซูซุเชียงใหม

เซลส

     11,812.80 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 057/2561 7/2/61

43 คาซอมแซมรถยนตทะเบียน กย575 17,082.55    17,082.55     

เฉพาะเจาะจง
 อูวิชกลการ      17,082.55 อูวิชกลการ      17,082.55 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 059/2561 9/2/61

44 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 2,996          2,996           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.ลานนาเทค            2,996  หจก.ลานนาเทค            2,996 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 046/2561 12/2/61

45 คาซอมแซมรถดับเพลิงทะเบียน ผจ-9505 3,000          3,000           

เฉพาะเจาะจง
 รานสยามไฟรแอนด

เรสคิวสอีควิปเมนท

           3,000  รานสยามไฟร

แอนดเรสคิวส

อีควิปเมนท

           3,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 042/2561 12/2/61

46 จัดซื้อปายตั้งโตะ 2 หนา ขนาด 10 ซม. X 30

 ซม.

4,550          4,550           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.คลังเครื่องเขียน            4,550  หจก.คลังเครื่อง

เขียน

           4,550 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 048/2561 12/2/61

47 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายาร 11,000         11,000         

เฉพาะเจาะจง
 หจก.พีแอนดเอซิส

เตมส

         11,000  หจก.พีแอนดเอ

ซิสเตมส

         11,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 060/2561 12/2/61

48 คาตรายาง จํานวน 7 อัน 1,992          1,992           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.คลังเครื่องเขียน            1,992  หจก.คลังเครื่อง

เขียน

           1,992 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 064/2561 15/2/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

49 จัดซื้อวัสดุกอสราง 5 รายการ 8,350          8,350           

เฉพาะเจาะจง
 รานเกียรติกมล

พาณิชย

           8,350  รานเกียรติกมล

พาณิชย

           8,350 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 050/2561 15/2/61

50 จางเหมารถแบ็คโฮ PC 100 พรอมหัว

เจาะ  งานขุดทอระบายน้ํา

10,000         10,000         

เฉพาะเจาะจง
 นายสุชาติ  ทรงสุภา          10,000  นายสุชาติ  ทรง

สุภา

         10,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 063/2561 15/2/61

51 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 33  รายการ 17,467         17,467         

เฉพาะเจาะจง
 หจก.เปาเปา          17,467  หจก.เปาเปา          17,467 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 051/2561 19/2/61

52 คาจางเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล 2,000          2,000           

เฉพาะเจาะจง
 นายณรงค  สุภาคุณ            2,000  นายณรงค  สุภา

คุณ

           2,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 065/2561 21/2/61

53 คาจางทําปายประชาสัมพันธ 6 ปาย 5,760          5,760           

เฉพาะเจาะจง
 รานแสนดีโฆษณา            5,760  รานแสนดีโฆษณา            5,760 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 066/2561 22/2/61

54 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6 รายการ 30,744         30,744         

เฉพาะเจาะจง
 รานแท็ปอิงจ          30,744  รานแท็ปอิงจ          30,744 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 052/2561 22/2/61

55 คาซอมแซมรถยนตทะเบียน ผจ9505 6,682.15      6,682.15       

เฉพาะเจาะจง
 อูวิชกลการ        6,682.15 อูวิชกลการ        6,682.15 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 068/2561 27/2/61

56 คาน้ําดื่มศูนยพัฒนาเด็กเล็กเดือนมีนาคม 740             740             

เฉพาะเจาะจง
 นายพินิจ กองคํา              740  นายพินิจ กองคํา              740 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 009/2561 1/3/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

57 จัดซื้อน้ําดื่มเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 3,035          3,035           

เฉพาะเจาะจง
 นายพินิจ กองคํา            3,035  นายพินิจ กองคํา            3,035 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 003/2561 1/3/61

58 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือนมีนาคม 7,000          7,000           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.ลานนาเทค            7,000  หจก.ลานนาเทค            7,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 001/2561 1/3/61

59 คาน้ํามันเชื้อเพลิงเดือนมีนาคม 33,177.34    33,177.34     

เฉพาะเจาะจง
 หจก.เอ็นเอสเอส

ซัพพลาย

     33,177.34 หจก.เอ็นเอสเอส

ซัพพลาย

     33,177.34 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 031/2561 1/3/61

60 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนมีนาคม 64,253.70    64,253.70     

เฉพาะเจาะจง
 สหกรณโคนม

เชียงใหม

     64,253.70  สหกรณโคนม

เชียงใหม

     64,253.70 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 01/2561 1/3/61

61 คาหนังสือพิมพเดือนมีนาคม 5,580          5,580           

เฉพาะเจาะจง
 นายสุรพงษ  มิน

ทะนา

           5,580  นายสุรพงษ  มิน

ทะนา

           5,580 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 002/2561 1/3/61

62 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5 รายการ 5,340          5,340           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.เค.วี.พรินติ้ง            5,340  หจก.เค.วี.พรินติ้ง            5,340 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 053/2561 2/3/61

63 คาจางทําอาหารวางโครงการรณรงคปองกัน

และลดอุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาลฯ

4,200          4,200           

เฉพาะเจาะจง
 นายสุชาติ  ทรงสุภา            4,200  นายสุชาติ  ทรง

สุภา

           4,200 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 096/2561 5/3/61

64 คาจางทําปายโครงการรณรงคปองกันและลด

อุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาลฯ

4,990          4,990           

เฉพาะเจาะจง
 รานซีซีปริ้นทติ้ง

แอนดดีไซน

           4,990  รานซีซีปริ้นทติ้ง

แอนดดีไซน

           4,990 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 097/2561 5/3/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

65 จางทําปายประชาสัมพันธโครงการเกษตรกร

รวมใจเลิกใชเคมี จํานวน 6 ปาย

1,440          1,440           

เฉพาะเจาะจง
 รานอักษรศิลป

โฆษณา

           1,440  รานอักษรศิลป

โฆษณา

           1,440 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 071/2561 6/3/61

66 คาจางทําปายรณรงคงดการเผา 5 ปาย 5,900          5,900           

เฉพาะเจาะจง
 รานแสนดีโฆษณา            5,900  รานแสนดีโฆษณา            5,900 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 072/2561 6/3/61

67 วัสดุไฟฟา จํานวน 4 รายการ 4,480          4,480           

เฉพาะเจาะจง
 รานนิวัฒนการไฟฟา            4,480  รานนิวัฒนการ

ไฟฟา

           4,480 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 056/2561 7/3/61

68 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ 9,000          9,000           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.คลังเครื่องเขียน            9,000  หจก.คลังเครื่อง

เขียน

           9,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 058/2561 7/3/61

69 คายางรถยนตทะเบียน กย575 15,836         15,836         

เฉพาะเจาะจง
 อูวิชกลการ          15,836  อูวิชกลการ          15,836 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 055/2561 7/3/61

70 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 11  รายการ 33,141         33,141         

เฉพาะเจาะจง
 รานนิวัฒนการไฟฟา          33,141  รานนิวัฒนการ

ไฟฟา

         33,141 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 057/2561 7/3/61

71 คาจางทําปายโครงการรักษน้ํา รักษปา รักษ

แผนดิน จํานวน 4 ปาย

1,260          1,260           

เฉพาะเจาะจง
 รานอักษรศิลป

โฆษณา

           1,260  รานอักษรศิลป

โฆษณา

           1,260 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 073/2561 9/3/61

72 คาถายเอกสาร A4 จํานวน 5,518 แผน 1,931.30      1,931.30       

เฉพาะเจาะจง
 หจก.ลานนาเทค        1,931.30 หจก.ลานนาเทค        1,931.30 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 072/2561 9/3/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

73 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 101,100       101,100        

เฉพาะเจาะจง
 ราน nawa porn 

business

       101,100  ราน nawa porn

 business

       101,100 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 058/2561 12/3/61

74 คาจางทําอาหารวางโครงการรักษน้ํา รักษปา 

รักษแผนดิน

3,000          3,000           

เฉพาะเจาะจง
 นส.ณัฎฐมณีรัตน  

ยาณะใจ

           3,000  นส.ณัฎฐมณีรัตน 

 ยาณะใจ

           3,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 075/2561 14/3/61

75 จางทําปายประชาสัมพันธสงเสริมการ

ทองเที่ยวตําบลชมภู จํานวน 6 ปาย

4,605          4,605           

เฉพาะเจาะจง
 รานแสนดีโฆษณา            4,605  รานแสนดีโฆษณา            4,605 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 076/2561 14/3/61

76 จัดซื้อวัสดุโครงการรักษน้ํา รักษปา รักษ

แผนดิน จํานวน 6 รายการ

37,400         37,400         

เฉพาะเจาะจง
 ทาวังตาลฟารม          37,400  ทาวังตาลฟารม          37,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 059/2561 14/3/61

77 จัดซื้อวัสดุกอสราง 7 รายการ 34,540         34,540         

เฉพาะเจาะจง
 รานเกียรติกมล

พาณิชย

         34,540  รานเกียรติกมล

พาณิชย

         34,540 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 062/2561 16/3/61

78 จางทําปายโครงการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพ

ผูสูงอายุและผูพิการเทศบาลตําบลชมภู 

จํานวน 1 ปาย

360             360             

เฉพาะเจาะจง
 รานแสนดีโฆษณา              360  รานแสนดีโฆษณา              360 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 081/2561 19/3/61

79 จางทําอาหารวางโครงการสงเสริมและฟนฟู

สุขภาพผูสูงอายุและผูพิการเทศบาลตําบลชมภู

5,000          5,000           

เฉพาะเจาะจง
 คุณพัชรินทร  วงศ

หิรัญธาริน

           5,000  คุณพัชรินทร  

วงศหิรัญธาริน

           5,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 082/2561 19/3/61

80 จัดซื้อวัสดุโครงการนํารองแนวคิดใหมสูการ

เปนเมืองสีเขียว 11 รายการ

7,890          7,890           

เฉพาะเจาะจง
 รานกอนทอง

การเกษตร

           7,890  รานกอนทอง

การเกษตร

           7,890 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 065/2561 19/3/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

81 จัดซื้อตนไมโครงการนํารองแนวคิดใหมสูการ

เปนเมืองสีเขียว

9,750          9,750           

เฉพาะเจาะจง
 นายพิษณุ  จันตะตึง            9,750  นายพิษณุ  

จันตะตึง

           9,750 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 066/2561 19/3/61

82 จัดซื้อชุดไทยทานไทยธรรมโครงการเปดสระ

วายน้ําเทศบาลตําบลชมภู

9,800          9,800           

เฉพาะเจาะจง
 นายนิตินันท  

ชํานาญ

           9,800  นายนิตินันท  

ชํานาญ

           9,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 064/2561 19/3/61

83 จางทําปายโครงการนํารองแนวคิดใหมสูการ

เปนเมืองสีเขียว จํานวน 7 ปาย

10,040         10,040         

เฉพาะเจาะจง
 รานแสนดีโฆษณา          10,040  รานแสนดีโฆษณา          10,040 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 083/2561 19/3/61

84 จางทําอาหารโครงการเปดสระวายน้ํา

เทศบาลตําบลชมภู

24,000         24,000         

เฉพาะเจาะจง
 นายจําลอง  จันทร

สม

         24,000  นายจําลอง  

จันทรสม

         24,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 080/2561 19/3/61

85 จางเหมาจัดสถานที่พรอมเครื่องเสียงโครงการ

เปดสระวายน้ําเทศบาลตําบลชมภู

40,000         40,000         

เฉพาะเจาะจง
 นายวรวุฒิ  วงควร          40,000  นายวรวุฒิ  วงควร          40,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 079/2561 19/3/61

86 คาซอมแซมรถกระเชาทะเบียน 83-0497 53,860         53,860         

เฉพาะเจาะจง
 โรงกลึงสุรศักดการ

ชาง

         53,860  โรงกลึงสุรศักด

การชาง

         53,860 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 078/2561 19/3/61

87 คาปายโครงการมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาหมูบานชุมชนและแผนพัฒนา

เทศบาลฯ

360             360             

เฉพาะเจาะจง
 รานแสนดีโฆษณา              360  รานแสนดีโฆษณา              360 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 086/2561 20/3/61

88 จัดซื้อทราย จํานวน 5 คิว 2,500          2,500           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.ท.ทรายทอง            2,500  หจก.ท.ทรายทอง            2,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 080/2561 20/3/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

89 คาซอมแซมรถยนตทะเบียน ขย8045 2,899.70      2,899.70       

เฉพาะเจาะจง
 อูวิชกลการ        2,899.70 อูวิชกลการ        2,899.70 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 087/2561 20/3/61

90 จางทําอาหารวางโครงการมีสวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนาหมูบานชุมชนและ

แผนพัฒนาเทศบาลฯ

16,200         16,200         

เฉพาะเจาะจง
 นส.ณัฎฐมณีรัตน  

ยาณะใจ

         16,200  นส.ณัฎฐมณีรัตน 

 ยาณะใจ

         16,200 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 085/2561 20/3/61

91 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติด

ผนัง จํานวน 1 เครื่อง

26,800         26,800         

เฉพาะเจาะจง
 หจก.เชียงใหม

ทรัพยสมบูรณ

         26,800  หจก.เชียงใหม

ทรัพยสมบูรณ

         26,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 02/2561 21/3/61

92 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 4,800          4,800           

เฉพาะเจาะจง
 ราน K.clean 

เกษตรธรรมชาติคิวเซ

           4,800  ราน K.clean 

เกษตรธรรมชาติ

คิวเซ

           4,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 069/2561 22/3/61

93 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 13 รายการ 5,985          5,985           

เฉพาะเจาะจง
 รานนิวัฒนการไฟฟา            5,985  รานนิวัฒนการ

ไฟฟา

           5,985 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 070/2561 22/3/61

94 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 19,200         19,200         

เฉพาะเจาะจง
 รานตนานุวัฒน          19,200  รานตนานุวัฒน          19,200 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 067/2561 22/3/61

95 จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 6 ตู 31,200         31,200         

เฉพาะเจาะจง
 รานตนานุวัฒน          31,200  รานตนานุวัฒน          31,200 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 068/2561 22/3/61

96 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 8 รายการ 236,450       236,450        

เฉพาะเจาะจง
 หจก.พี แอนด เอ 

ซิสเตมส

       236,450  หจก.พี แอนด เอ

 ซิสเตมส

       236,450 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 02/2561 22/3/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

97 จัดซื้อวัสดุกอสราง 3 รายการ 3,750          3,750           

เฉพาะเจาะจง
 รานเกียรติกมล

พาณิชย

           3,750  รานเกียรติกมล

พาณิชย

           3,750 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 071/2561 28/3/61

98 คาปายโครงการรณรงคปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบา

360             360             

เฉพาะเจาะจง
 รานแสนดีโฆษณา              360  รานแสนดีโฆษณา              360 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 090/2561 29/3/61

99 คาจางทําปายโครงการสงเสริมสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น 

จํานวน 7 ปาย

4,225          4,225           

เฉพาะเจาะจง
 รานแสนดีโฆษณา            4,225  รานแสนดีโฆษณา            4,225 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 094/2561 30/3/61

100 คาซอมกลองวงจรปด CCTV 4,950          4,950           

เฉพาะเจาะจง
 รานฟาสเซอรวิส            4,950  รานฟาสเซอรวิส            4,950 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 091/2561 30/3/61

101 คาจางเหมาตกแตงสถานที่โครงการสงเสริม

สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญา

ทองถิ่น

37,000         37,000         

เฉพาะเจาะจง
 นายนิตินันท  

ชํานาญ

         37,000  นายนิตินันท  

ชํานาญ

         37,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 095/2561 30/3/61

102 คาจางทําอาหารโครงการสงเสริมสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น

40,000         40,000         

เฉพาะเจาะจง
 นางพรรณี  อุปา          40,000  นางพรรณี  อุปา          40,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 093/2561 30/3/61

103 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายแมรอง ม.8 บานศรีดอนมูล ต.ชมภู 

ผิวจราจร กวาง 3 ม. ยาว 185 ม. หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 

555 ตร.ม.

321,000       321,000        

เฉพาะเจาะจง
 บจก.วงศชนก        321,000  บจก.วงศชนก        321,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 06/2561 30/3/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

104 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอย 4 ม.7 บานแมสะลาบ ต.ชมภู ผิว

จราจร กวาง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15

 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 640 ตร.ม.

362,000       362,000        

เฉพาะเจาะจง
 บจก.วงศชนก        362,000  บจก.วงศชนก        362,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 05/2561 30/3/61

105 คาน้ําดื่มศูนยเด็กเล็กเดือนเมษายน 850             850             

เฉพาะเจาะจง
 นายพินิจ กองคํา              850  นายพินิจ กองคํา              850 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 009/2561 1/4/61

106 จัดซื้อหนังสือพิมพเดือนเมษายน 5,400          5,400           

เฉพาะเจาะจง
 นายสุรพงษ  มิน

ทะนา

           5,400  นายสุรพงษ  มิน

ทะนา

           5,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 002/2561 1/4/61

107 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือนเมษายน 7,000          7,000           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.ลานนาเทค            7,000  หจก.ลานนาเทค            7,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 001/2561 1/4/61

108 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนเมษายน 8,948.80      8,948.80       

เฉพาะเจาะจง
 สหกรณโคนม

เชียงใหม

       8,948.80  สหกรณโคนม

เชียงใหม

       8,948.80 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 01/2561 1/4/61

109 คาน้ํามันเชื้อเพลิงเดือนเมษายน 30,155.63    30,155.63     

เฉพาะเจาะจง
 หจก.เอ็นเอสเอส

ซัพพลาย

     30,155.63 หจก.เอ็นเอสเอส

ซัพพลาย

     30,155.63 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 074/2561 1/4/61

110 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนเมษายน 89,148         89,148         

เฉพาะเจาะจง
 สหกรณโคนม

เชียงใหม

         89,148  สหกรณโคนม

เชียงใหม

         89,148 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 01/2561 1/4/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

111 จัดซื้อโทรทัศน LED ขนาด 49 นิ้ว จํานวน 2 

เครื่อง

37,980         37,980         

เฉพาะเจาะจง
 บจก.สหพานิช 

เชียงใหม

         37,980  บจก.สหพานิช 

เชียงใหม

         37,980 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 03/2561 3/4/61

112 คาซอมแซมรถยนตทะเบียน ขก 2779 8,174.80      8,174.80       

เฉพาะเจาะจง
 อูวิชกลการ        8,174.80 อูวิชกลการ        8,174.80 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 092/2561 4/4/61

113 คาถายเอกสารประชุมสภาเทศบาลฯ 30 ชุด 1,230          1,230           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.สารภีการพิมพ            1,230  หจก.สารภีการ

พิมพ

           1,230 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 098/2561 5/4/61

114 จัดซื้อวัสดุกอสราง 26 รายการ 9,178          9,178           

เฉพาะเจาะจง
 รานเกียรติกมล

พาณิชย

           9,178  รานเกียรติกมล

พาณิชย

           9,178 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 078/2561 10/4/61

115 บอรดตูกระจกปดประกาศ 1 ตู 24,000         24,000         

เฉพาะเจาะจง
 หจก.ตนขาวมีเดีย

แอนดทราฟฟค

         24,000  หจก.ตนขาว

มีเดียแอนดทราฟ

ฟค

         24,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 04/2561 10/4/61

116 บอรดตูกระจกปดประกาศ 2 ตู 48,000         48,000         

เฉพาะเจาะจง
 หจก.ตนขาวมีเดีย

แอนดทราฟฟค

         48,000  หจก.ตนขาว

มีเดียแอนดทราฟ

ฟค

         48,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 05/2561 10/4/61

117 โครงการกอสรางหองน้ําผูสูงอายุและผู

พิการ ม.8 บานศรีดอนมูล ต.ชมภู กวาง 2

 ม. ยาว 2 ม. มีพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 4 

ตร.ม. พรอมปรับปรุงหองน้ําเดิม

98,000         98,000         

เฉพาะเจาะจง
หจก.เกริกไกร 

อินดัสทรี้

         98,000  หจก.เกริกไกร 

อินดัสทรี้

         98,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 07/2561 14/4/61

118 คาถายเอกสาร 4,547 แผน 1,591.45      1,591.45       

เฉพาะเจาะจง
 หจก.ลานนาเทค        1,591.45 หจก.ลานนาเทค        1,591.45 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 100/2561 20/4/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

119 คาจางเหมายานพาหนะโครงการสงเสริมและ

ฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการเทศบาล

ตําบลชมภู

10,800         10,800         

เฉพาะเจาะจง
 นายประจัญ  ไชย

หวย

         10,800  นายประจัญ  

ไชยหวย

         10,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 101/2561 20/4/61

120 จัดซื้อน้ําดื่มศูนยพัฒนาเด็กเล็กเดือน

พฤษภาคม

500             500             

เฉพาะเจาะจง
 นายพินิจ กองคํา              500  นายพินิจ กองคํา              500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 009/2561 1/5/61

121 คาหนังสือพิมพเดือนพฤษภาคม 5,580          5,580           

เฉพาะเจาะจง
 นายสุรพงษ  มิน

ทะนา

           5,580  นายสุรพงษ  มิน

ทะนา

           5,580 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 002/2561 1/5/61

122 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือนพฤษภาคม 7,000          7,000           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.ลานนาเทค            7,000  หจก.ลานนาเทค            7,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 001/2561 1/5/61

123 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนพฤษภาคม 34,742.40    34,742.40     

เฉพาะเจาะจง
 สหกรณโคนม

เชียงใหม

     34,742.40  สหกรณโคนม

เชียงใหม

     34,742.40 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 01/2561 1/5/61

124 คาตรายาง 9 อัน 1,996          1,996           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.คลังเครื่องเขียน            1,996  หจก.คลังเครื่อง

เขียน

           1,996 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 107/2561 3/5/61

125 คาซอมเครื่องพิมพคอมพิวเตอร 1,200          1,200           

เฉพาะเจาะจง
 รานพีเอสแควร            1,200  รานพีเอสแควร            1,200 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 108/2561 4/5/61

126 คาถายเอกสาร A4 จํานวน 7,641 แผน 2,674.35      2,674.35       

เฉพาะเจาะจง
 หจก.ลานนาเทค        2,674.35 หจก.ลานนาเทค        2,674.35 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 110/2561 4/5/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

127 คาซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 400             400             

เฉพาะเจาะจง
 รานพีเอสแควร              400  รานพีเอสแควร              400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 113/2561 8/5/61

128 ปายโครงการอบรมความรูบริการประชาชนผู

ขอรับใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต

1,060          1,060           

เฉพาะเจาะจง
 รานแสนดีโฆษณา            1,060  รานแสนดีโฆษณา            1,060 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 111/2561 8/5/61

129 คาจางเหมายานพาหนะโครงการสงเสริมและ

ฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการเทศบาล

ตําบลชมภู

10,800         10,800         

เฉพาะเจาะจง
 นายประจัญ  ไชย

หวย

         10,800  นายประจัญ  

ไชยหวย

         10,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 112/2561 8/5/61

130 ปายประชาสัมพันธ 3 ปาย 840             840             

เฉพาะเจาะจง
 รานอักษรศิลป

โฆษณา

             840  รานอักษรศิลป

โฆษณา

             840 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 116/2561 9/5/61

131 จัดซื้อวัสดุกอสราง 4 รายการ 1,130          1,130           

เฉพาะเจาะจง
 รานเกียรติกมล

พาณิชย

           1,130  รานเกียรติกมล

พาณิชย

           1,130 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 085/2561 9/5/61

132 คาจางถายเอกสาร 2,000 ชุด 2,600          2,600           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.สารภีการพิมพ            2,600  หจก.สารภีการ

พิมพ

           2,600 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 115/2561 9/5/61

133 จัดซื้อวัสดุกอสราง 3 รายการ 3,095          3,095           

เฉพาะเจาะจง
 รานเกียรติกมล

พาณิชย

           3,095  รานเกียรติกมล

พาณิชย

           3,095 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 084/2561 9/5/61

134 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 2 รายการ 4,879.20      4,879.20       

เฉพาะเจาะจง
 บจก.เวิลดเคมีคอล

ฟารอีสท

       4,879.20  บจก.เวิลดเคมี

คอลฟารอีสท

       4,879.20 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 088/2561 9/5/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

135 จัดซื้อชุดดับเพลิง จํานวน 4 ชุด 20,000         20,000         

เฉพาะเจาะจง
 รานกุณทิราภัณฑ          20,000  รานกุณทิราภัณฑ          20,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 086/2561 9/5/61

136 คาจางทําปายโครงการรักษน้ํา รักษปา รักษ

แผนดิน จํานวน 4 ปาย

1,728          1,728           

เฉพาะเจาะจง
 รานแสนดีโฆษณา            1,728  รานแสนดีโฆษณา            1,728 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 119/2561 10/5/61

137 คาจางเหมาทําอาหารวางโครงการรักษน้ํา 

รักษปา รักษแผนดิน

8,400          8,400           

เฉพาะเจาะจง
 นส.ณัฎฐมณีรัตน  

ยาณะใจ

           8,400  นส.ณัฎฐมณีรัตน 

 ยาณะใจ

           8,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 117/2561 10/5/61

138 คาจางเหมาทําอาหารโครงการรักษน้ํา รักษปา

 รักษแผนดิน

11,200         11,200         

เฉพาะเจาะจง
 นายจําลอง  จันทร

สม

         11,200  นายจําลอง  

จันทรสม

         11,200 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 118/2561 10/5/61

139 จางทําปายโครงการพัฒนาศักยภาพ

สาธารณสุขมูลฐาน

360             360             

เฉพาะเจาะจง
 รานแสนดีโฆษณา              360  รานแสนดีโฆษณา              360 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 125/2561 15/5/61

140 ปายประชาสัมพันธหามทิ้งขยะ 23 ปาย 2,640          2,640           

เฉพาะเจาะจง
 รานอักษรศิลป

โฆษณา

           2,640  รานอักษรศิลป

โฆษณา

           2,640 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 124/2561 15/5/61

141 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ 4,350          4,350           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.คลังเครื่องเขียน            4,350  หจก.คลังเครื่อง

เขียน

           4,350 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 090/2561 15/5/61

142 จัดซื้อวัสดุโครงการรักษน้ํา รักษปา รักษ

แผนดิน 2 รายการ

4,820          4,820           

เฉพาะเจาะจง
 รานสุวิมลการคา            4,820  รานสุวิมลการคา            4,820 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 089/2561 15/5/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

143 จางทําปายโครงการคัดแยกขยะและกําจัด

ขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ 13 ปาย

5,544          5,544           

เฉพาะเจาะจง
 รานแสนดีโฆษณา            5,544  รานแสนดีโฆษณา            5,544 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 123/2561 15/5/61

144 จัดซื้อถังน้ําสีดํา ความจุ 40 ลิตร 7,000          7,000           

เฉพาะเจาะจง
 รานคลังพลาสติก            7,000  รานคลังพลาสติก            7,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 092/2561 15/5/61

145 จัดซื้อตะกราไมสาน 7,500          7,500           

เฉพาะเจาะจง
 นางกนกพิชญ  แดง

สัก

           7,500  นางกนกพิชญ  

แดงสัก

           7,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 091/2561 15/5/61

146 จางเหมารถบัสปรับอากาศ 48 ที่นั่ง โครงการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

10,000         10,000         

เฉพาะเจาะจง
 บจก.เกรททราน

สปอรต

         10,000  บจก.เกรททราน

สปอรต

         10,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 122/2561 15/5/61

147 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2 รายการ 11,000         11,000         

เฉพาะเจาะจง
 หจก.พีแอนดเอซิส

เตมส

         11,000  หจก.พีแอนดเอ

ซิสเตมส

         11,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 093/2561 16/5/61

148 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือเปน

เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ

ใหกําลังสูงสุดไมนอยกวา 110 กิโลวัตต 

หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ

787,000      787,000     e-bidding บริษัท โตโยตาริช 

จํากัด

      785,000 บริษัท โตโยตาริช

 จํากัด

      785,000 คุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 และเสนอราคา

ต่ําสุด

  08/2561 22/5/2561       2,000

149 จัดซื้อสายสัญญาณ HDTV ยาว 10 เมตร 

จํานวน 2 ชุด

1,300          1,300           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.ชัยชนาปาบง            1,300  หจก.ชัยชนาปาบง            1,300 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 096/2561 24/5/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

150 คาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 

เครื่อง

4,900          4,900           

เฉพาะเจาะจง
 นายปรากาล  ตาคํา

วัน

           4,900  นายปรากาล  ตา

คําวัน

           4,900 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 129/2561 24/5/61

151 คาซอมเลื่อยยนต จํานวน 2 เครื่อง 5,480          5,480           

เฉพาะเจาะจง
 รานสันกลางเอ็มวี

คารไบค

           5,480  รานสันกลางเอ็ม

วีคารไบค

           5,480 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 128/2561 24/5/61

152 เปลี่ยนยางรถยนตทะเบียน ขก2778 และ ขก

2779

13,600         13,600         

เฉพาะเจาะจง
 รานนิคมการยาง2          13,600  รานนิคมการยาง2          13,600 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 095/2561 24/5/61

153 คาถายเอกสารประชุมสภาเทศบาลฯ 30 ชุด 285             285             

เฉพาะเจาะจง
 หจก.สารภีการพิมพ              285  หจก.สารภีการ

พิมพ

             285 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 127/2561 24/5/61

154 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 12 รายการ 11,872         11,872         

เฉพาะเจาะจง
 หจก.คลังเครื่องเขียน          11,872  หจก.คลังเครื่อง

เขียน

         11,872 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 097/2561 25/5/61

155 จัดซื้อแบบพิมพและใบเสร็จรับเงิน 7 รายการ 10,720         10,720         

เฉพาะเจาะจง
 โรงพิมพอาสารักษา

ดินแดน

         10,720  โรงพิมพอาสา

รักษาดินแดน

         10,720 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม

55902/515

28/5/61

156 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 7 รายการ 19,680         19,680         

เฉพาะเจาะจง
 หจก.เค.วี.พรินติ้ง          19,680  หจก.เค.วี.พรินติ้ง          19,680 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 098/2561 1/6/61

157 จางถายเอกสารประเมินเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน 640             640             

เฉพาะเจาะจง
 หจก.สารภีการพิมพ              640  หจก.สารภีการ

พิมพ

             640 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 103/2561 4/6/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

158 จัดซื้อครุภัณฑไฟสัญญาณวับวาบ 26,500         26,500         

เฉพาะเจาะจง
 รานสยามไฟรแอนด

เรสคิวสอีควิปเมนท

         26,500  รานสยามไฟร

แอนดเรสคิวส

อีควิปเมนท

         26,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 102/2561 5/6/61

159 คาจางทําปายการจัดการความรูในองคกร 10

 ปาย

13,860         13,860         

เฉพาะเจาะจง
 รานแสนดีโฆษณา          13,860  รานแสนดีโฆษณา          13,860 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 132/2561 11/6/61

160 จางทําปายโครงการจิตอาสาเราทําดีดวยหัวใจ

 3 ปาย

1,080          1,080           

เฉพาะเจาะจง
 รานอักษรศิลป

โฆษณา

           1,080  รานอักษรศิลป

โฆษณา

           1,080 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 136/2561 12/6/61

161 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร รหัส 

416-56-0030

1,350          1,350           

เฉพาะเจาะจง
 รานพีเอสแควร            1,350  รานพีเอสแควร            1,350 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 135/2561 12/6/61

162 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 8 รายการ 1,785          1,785           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.คลังเครื่องเขียน            1,785  หจก.คลังเครื่อง

เขียน

           1,785 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 104/2561 12/6/61

163 คาจางเหมายานพาหนะโครงการสงเสริมและ

ฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการเทศบาล

ตําบลชมภู

10,800         10,800         

เฉพาะเจาะจง
 นายประจัญ  ไชย

หวย

         10,800  นายประจัญ  

ไชยหวย

         10,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 138/2561 15/6/61

164 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 31 รายการ 16,966         16,966         

เฉพาะเจาะจง
 หจก.คลังเครื่องเขียน          16,966  หจก.คลังเครื่อง

เขียน

         16,966 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 103/2561 18/6/61

165 จางซอมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-47-0011 3,800          3,800           

เฉพาะเจาะจง
 นายปรากาล  ตาคํา

วัน

           3,800  นายปรากาล  ตา

คําวัน

           3,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 139/2561 19/6/61



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

166 จางถายเอกสาร 100 ชุด 550             550             

เฉพาะเจาะจง
 หจก.สารภีการพิมพ              550  หจก.สารภีการ

พิมพ

             550 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 141/2561 20/6/61

167 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ 1,232          1,232           

เฉพาะเจาะจง
 หจก.คลังเครื่องเขียน            1,232  หจก.คลังเครื่อง

เขียน

           1,232 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 108/2561 20/6/61

168 คาถายเอกสาร 5,025 แผน 1,758.75      1,758.75       

เฉพาะเจาะจง
 หจก.ลานนาเทค        1,758.75  หจก.ลานนาเทค        1,758.75 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 142/2561 20/6/61
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