
 แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ประหยัด
งบประมาณ

   ( % )

1 จัดซ้ือน้ าด่ืมส านักงานเดือนพฤศจิกายน 2558 1,980         1,980         ตกลงราคา น้ าด่ืมพลูค า            1,980 น้ าด่ืมพลูค า          1,980 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 002/2559 1/11/58

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนพฤศจิกายน 2558 7,000         7,000         ตกลงราคา หจก.ล้านนาเทค            7,000 หจก.ล้านนาเทค          7,000 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 015/2559 1/11/58

3 จัดซ้ือน้ าด่ืมส านักงานเดือนธันวาคม 2558 2,040         2,040         ตกลงราคา น้ าด่ืมพลูค า            2,040 น้ าด่ืมพลูค า          2,040 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 002/2559 1/12/58

4 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนธันวาคม 2558 7,000         7,000         ตกลงราคา หจก.ล้านนาเทค            7,000 หจก.ล้านนาเทค          7,000 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 015/2559 1/12/58

5 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์เดือนมกราคม 2559 22,644.20   22,644.20   ตกลงราคา  หจก.เอ็นเอสเอส
ซัพพลาย

     22,644.20  หจก.เอ็นเอส
เอสซัพพลาย

    22,644.20 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 035/2559 1/1/59

6 ค่าหนังสือพิมพ์เดือนมกราคม 2559 6,510         6,510         ตกลงราคา นายสุรพงษ์  มิน
ทะนา

           6,510 นายสุรพงษ์  มิน
ทะนา

         6,510 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 036/2559 1/1/59

7 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือนมกราคม 2559 7,000         7,000         ตกลงราคา หจก.ล้านนาเทค            7,000 หจก.ล้านนาเทค          7,000 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 015/2559 1/1/59

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลชมภู  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง



 แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
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งบประมาณ

   ( % )

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลชมภู  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 9 รายการ 2,010         2,010         ตกลงราคา หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

           2,010 หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

         2,010 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 042/2559 7/1/59

9 จัดซ้ือน้ าด่ืมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดือน มกราคม 580           580           ตกลงราคา น้ าด่ืมพลูค า              580 น้ าด่ืมพลูค า             580 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 043/2559 7/1/59

10 ค่าอาหารเสริมนมเดือนมกราคม 2559 64,089.20   64,089.20   ตกลงราคา  สหกรณ์โคนม
เชียงใหม่

     64,089.20  สหกรณ์โคนม
เชียงใหม่

    64,089.20 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 006/2559 7/1/59

11 ค่าจ้างซ่อมจอภาพ รหัส 416-49-0015 900           900           ตกลงราคา ร้านพีเอสแควร์              900 ร้านพีเอสแควร์             900 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 051/2559 14/1/59

12 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องทะเบียนฯ 3,500         3,500         ตกลงราคา นายสมชาย  กุล
เกษมสมบูรณ์

           3,500 นายสมชาย  กุล
เกษมสมบูรณ์

         3,500 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 058/2559 18/1/59

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 15 รายการ 16,793       16,793       ตกลงราคา หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

         16,793 หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

        16,793 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 045/2559 18/1/59

14 จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน-งานครัว 12 รายการ 30,856       30,856       ตกลงราคา ร้านกรีนพาวเวอร์
คลีน

         30,856 ร้านกรีนพาว
เวอร์คลีน

        30,856 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 046/2559 18/1/59



 แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลชมภู  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

15 ค่าจ้างท าตรายาง 10 ดวง 1,380         1,380         ตกลงราคา ร้านธนจงโรจน์            1,380 ร้านธนจงโรจน์          1,380 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 055/2559 18/1/59

16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 20 รายการ 9,554         9,554         ตกลงราคา ร้านศิวดล            9,554 ร้านศิวดล          9,554 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 049/2559 26/1/59

17 ค่าจ้างซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมเปล่ียนกล่อง
 Switch hub24 Port

3,531         3,531         ตกลงราคา ร้านฟาสเซอร์วิส            3,531 ร้านฟาสเซอร์วิส          3,531 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 060/2559 28/1/59

18 ค่าหนังสือพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์ 2559 6,090         6,090         ตกลงราคา นายสุรพงษ์  มิน
ทะนา

           6,090 นายสุรพงษ์  มิน
ทะนา

         6,090 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 036/2559 1/2/59

19 ค่าเปล่ียนสาย fiber optic กล้องวงจรปิด 30,495       30,495       ตกลงราคา ร้านฟาสเซอร์วิส          30,495 ร้านฟาสเซอร์วิส         30,495 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 061/2559 1/2/59

20 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 2 ด้าน พร้อม
โครงเหล็ก

1,500         1,500         ตกลงราคา ร้านแสนดีโฆษณา            1,500 ร้านแสนดีโฆษณา          1,500 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 078/2559 2/2/59

21 ค่าอาหารเสริมนมเดือนกุมภาพันธ์ 2559 64,089.20   64,089.20   ตกลงราคา  สหกรณ์โคนม
เชียงใหม่

     64,089.20  สหกรณ์โคนม
เชียงใหม่

    64,089.20 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 006/2559 7/1/59
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน 
หน่วยงาน เทศบาลต าบลชมภู  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้าง

22 จัดซ้ือฉากกัน้ห้องคร่ึงกระจกใสพร้อมอุปกรณ์ 6,400         6,400         ตกลงราคา ร้านตนานุวัฒน์            6,400 ร้านตนานุวัฒน์          6,400 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 52/2559 8/2/59

23 จัดซ้ือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 X 60 X 75 ซม 1,800         1,800         ตกลงราคา ร้านตนานุวัฒน์            1,800 ร้านตนานุวัฒน์          1,800 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 53/2559 8/2/59

24 จัดซ้ือโทรศัพท์ต้ังโต๊ะ 1 เคร่ือง 820           820           ตกลงราคา ร้านตนานุวัฒน์              820 ร้านตนานุวัฒน์             820 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 054/2559 8/2/59

25 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน กย 575 10,325.50   10,325.50   ตกลงราคา  อูว่ิชกลการ      10,325.50  อูว่ิชกลการ     10,325.50 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 063/2559 11/2/59

26 จัดซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4 กล่อง 9,600         9,600         ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

           9,600 หจก.พี แอนด์ เอ
 ซิสเตมส์

         9,600 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 057/2559 15/2/59

27 จัดซ้ือ modem จ านวน 1 ตัว 952.30       952.30       ตกลงราคา  บจก.ทีโอที          952.30  บจก.ทีโอที         952.30 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 057/2559 15/2/59

28 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 900           900           ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ เอ 
ซิสเตมส์

             900 หจก.พี แอนด์ เอ
 ซิสเตมส์

            900 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 056/2559 15/2/59



 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

29 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 15 รายการ 3,756         3,756         ตกลงราคา หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

           3,756 หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

         3,756 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 058/2559 16/2/59

30 ค่าซ่อมเคร่ืองพ่นฝอยละเอียดแบบสะพายหลัง 4,000         4,000         ตกลงราคา นายสมบัติ  สุนทร
เวช

           4,000 นายสมบัติ  
สุนทรเวช

         4,000 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 067/2559 17/2/59

31 ค่าจ้างเหมาจัดท าวัสดุโครงการฝึกอบรม อปพร. 4 
รายการ

7,860         7,860         ตกลงราคา ร้านศิกานต์พาณิชย์            7,860 ร้านศิกานต์
พาณิชย์

         7,860 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 060/2559 18/2/59

32 จัดซ้ือชุด อปพร.พร้อมเคร่ืองหมาย 30 ชุด 73,500       73,500       ตกลงราคา ร้านสยามไฟร์
แอนด์เรสคิวส์
อีควิปเม้นท์

         73,500 ร้านสยามไฟร์
แอนด์เรสคิวส์
อีควิปเม้นท์

        73,500 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 059/2559 18/2/59

33 จัดซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรม อปพร. 5 รายการ 10,350       10,350       ตกลงราคา ร้านสยามไฟร์
แอนด์เรสคิวส์
อีควิปเม้นท์

         10,350 ร้านสยามไฟร์
แอนด์เรสคิวส์
อีควิปเม้นท์

        10,350 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 061/2559 18/2/59

34 โครงการซ่อมแซมปา้ยแนะน าหมูบ่า้นภายใน
ต าบลชมภ ูอ าเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม ่ขนาด
ปา้ยจราจร กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1.80 เมตร 
จ านวน 33 แหง่ รวม 74 ปา้ย

405,700      405,700     ตกลงราคา 1.ร้านแม็กศิลป์         390,000 1.ร้านแม็กศิลป์       390,000 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 04/2559 23/2/59         3.87

 2.ร้านปลายภูก่นั       422,000

 3.ร้านอกัษรศิลป์       443,200



 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

35 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 27 รายการ 12,179       12,179       ตกลงราคา หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

         12,179 หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

        12,179 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 062/2559 25/2/59

36 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8 รายการ 582           582           ตกลงราคา หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

             582 หจก.คลังเคร่ือง
เขียน

            582 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 063/2559 26/2/59

37 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ รหัส 
485-51-0016 และ 485-51-0014

2,400         2,400         ตกลงราคา ร้านพีเอสแควร์            2,400 ร้านพีเอสแควร์          2,400 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 077/2559 26/2/59

38 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขก 2779 39,215.50   39,215.50   ตกลงราคา  อูว่ิชกลการ      39,215.50  อูว่ิชกลการ     39,215.50 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 076/2559 26/2/59

39 ค่าถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 10,586 แผ่น 3,705.10     3,705.10     ตกลงราคา  หจก.ล้านนาเทค        3,705.10  หจก.ล้านนาเทค      3,705.10 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 075/2559 26/2/59

40 ค่าจ้างจัดท าข้อมูลแผนที่ระวางและ digitize รูป
แปลงที่ดินและภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงใน
ระบบงานแผนที่แม่บทด้วยระบบ GIS

95,000       95,000       ตกลงราคา นส.สาริศา  สุค า
อ้าย

         95,000 นส.สาริศา  สุค า
อ้าย

        95,000 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 083/2559 8/3/59

41 ค่าจ้างจัดท าพานพุม่ดอกไม้สดวันท้องถิน่ไทย 2,000         2,000         ตกลงราคา นางเพชรา  บุญชุม            2,000 นางเพชรา  บุญชุม          2,000 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 085/2559 10/3/59



 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

42 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.จ านวน 2 ช่อง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 4.60 เมตร พืน้ที่ 18.40 ตร.ม. 
ม.2 บ้านพญาชมภู

205,200      195,800     ตกลงราคา บจก.ซีเอ็มอาร์
เอ็นจิเนียร่ิง

        195,800 บจก.ซีเอ็มอาร์
เอ็นจิเนียร่ิง

      195,800 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 05/2559 11/3/59         4.58

หจก.ขุนสายคอน
สตรัคชัน่

      216,000

นายแดนศักด์ิ  
ทองสุข

      197,400

43 โครงการติดต้ังเคร่ืองกระจายข่าวไร้สายพร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 5 จุด

210,000      210,000     ตกลงราคา บจก.อุดมประเสริฐ         210,000 บจก.อุดมประเสริฐ       210,000 เสนอราคาต่ าสุด
และตรงตาม
เง่ือนไขที่ก าหนด

 06/2559 21/3/59

บจก.นครซีคิวเรดิ
โอเวฟ

      237,500

หจก.กิตติชัยพร       245,000


