
 แบบ สขร. 1

ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

1 จ้างเหมาดูแลระบบทะเบียนราษฎร์เทศบาล

ตําบลชมภู ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2558 - 

วันที่ 30 กันยายน 2559

     23,938.89  23,938.89  ตกลงราคา  บจก.คอน

โทรล ดาต้า

  23,938.89  บจก.คอน

โทรล ดาต้า

     23,938.89 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 043/2559 22/12/58            -   

2 วัสดุก่อสร้าง 7 รายการ           3,347        3,347 ตกลงราคา บจก.จือฮะเซน

เตอร์

        3,347 บจก.จือฮะเซน

เตอร์

          3,347 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 066/2559 9/3/59

3 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงใส่เครื่องสูบน้ําโครงการสูบ

น้ําลงลําเหมืองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

20,346.00     20,346.00 ตกลงราคา  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

  20,346.00  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

     20,346.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 071/2559 31/3/59

4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมิถุนายน - 

กรกฎาคม 2559

14,000         14,000     ตกลงราคา หจก.ล้านนา

เทค

      14,000 หจก.ล้านนา

เทค

         14,000 เสนอราคาต่ําสดุ

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 015/2559 1/6/59

5 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์เดือนมิถุนายน 2559 27,141.74     27,141.74 ตกลงราคา  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

  27,141.74  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

     27,141.74 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 067/2559 1/6/59

6 ค่าน้ําดื่มศูนย์เด็กเล็ก เดือนมิถุนายน - 

กรกฎาคม

             990          990 ตกลงราคา น้ําดื่มพลูคํา           990 น้ําดื่มพลูคํา              990 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 089/2559 6/6/59            -   

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

หน่วยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

7 ค่าวัสดุก่อสร้าง 28 รายการ      18,426.50  18,426.50  ตกลงราคา  ร้านเกียรติ

กมลพาณิชย์

  18,426.50  ร้านเกียรติ

กมลพาณิชย์

     18,426.50 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 91/2559 8/6/59            -   

8 จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย 20 ลบ.ม.      12,207.84  12,207.84  ตกลงราคา  หจก.ขุนสาย

คอนสตรัคชั่น

  12,207.84  หจก.ขุนสาย

คอนสตรัคชั่น

     12,207.84 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 091/2559 8/6/59

9 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7 รายการ          14,760      14,760 ตกลงราคา ร้านฟิลส์คอร์

เนอร์

      14,760 ร้านฟิลส์คอร์

เนอร์

         14,760 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 092/2559 20/6/59            -   

10 ค่าหนังสือพิมพ์เดือนกรกฎาคม 6,975                 6,975 ตกลงราคา นายสุรพงษ์  

มินทะนา

        6,975 นายสุรพงษ์  

มินทะนา

          6,975 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 097/2559 1/7/59            -   

11 ค่าน้ําดื่มสํานักงานเดือนกรกฏาคม-กันยายน           4,410        4,410 ตกลงราคา น้ําดื่มพลูคํา         4,410 น้ําดื่มพลูคํา           4,410 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 095/2559 1/7/59            -   

12 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์เดือนกรกฎาคม 

2559

26,889.65     26,889.65 ตกลงราคา  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

  26,889.65  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

     26,889.65 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 096/2559 1/7/59

13 ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนกรกฎาคม 54,719.28     54,719.28 ตกลงราคา  สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

  54,719.28  สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

     54,719.28 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 011/2559 1/7/59    



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

14 ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน อาหารว่าง 

พร้อมเครื่องดื่ม โครงการโภชนาสมวัยศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

          8,000        8,000 ตกลงราคา นางศุภางค์  

พรหมศาสตร์

        8,000 นางศุภางค์  

พรหมศาสตร์

          8,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 128/2559 5/7/59            -   

15 ค่าวัสดุ 3 รายการ โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กปลอดโรค

          2,350        2,350 ตกลงราคา ร้านนพคุณ         2,350 ร้านนพคุณ           2,350 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 099/2559 5/7/59            -   

16 ค่าจ้างทําเอกสารอบรมโครงการศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กปลอดโรค 80 เล่ม

          3,040        3,040 ตกลงราคา หจก.สารภี

การพิมพ์

        3,040 หจก.สารภี

การพิมพ์

          3,040 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 130/2559 5/7/59            -   

17 ค่าวัสดุ 6 รายการ โครงการโภชนาสมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          5,605        5,605 ตกลงราคา ร้านนพคุณ         5,605 ร้านนพคุณ           5,605 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 098/2559 5/7/59            -   

18 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียง 

โครงการโภชนาสมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

         10,000      10,000 ตกลงราคา นางจันทร์เพ็ญ

  อินทะวงศ์

      10,000 นางจันทร์เพ็ญ

  อินทะวงศ์

         10,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 129/2559 5/7/59            -   

19 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 5 กลอ่ง           8,250        8,250 ตกลงราคา ร้านแท็ปอิงจ         8,250 ร้านแท็ปอิงจ           8,250 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 102/2559 21/7/59            -   



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

20 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,224 แผ่น       1,478.40    1,478.40  ตกลงราคา  หจก.ล้านนา

เทค

    1,478.40  หจก.ล้านนา

เทค

      1,478.40 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 075/2559 25/7/59            -   

21 ค่าแบบพิมพ์ใบจดทะเบียนสมาคมณาปนกิจ

สงเคราะห์  50  ใบ

          1,750        1,750 ตกลงราคา หจก.สารภี

การพิมพ์

        1,750 หจก.สารภี

การพิมพ์

          1,750 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 139/2559 25/7/59            -   

22 ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 

รหัส บ.สนง.013/55, 416-57-0046, 

416-57-0013, 416-57-0016

          2,750        2,750 ตกลงราคา ร้านพีเอสแควร์         2,750 ร้านพีเอสแควร์           2,750 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 138.1/2559 25/7/59            -   

23 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 6 รายการ          11,030      11,030 ตกลงราคา ร้านกรีนพาว

เวอร์คลีน

      11,030 ร้านกรีนพาว

เวอร์คลีน

         11,030 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 104/2559 25/7/59            -   

24 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 15 รายการ          16,087      16,087 ตกลงราคา หจก.คลัง

เครื่องเขียน

      16,087 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

         16,087 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 105/2559 25/7/59            -   

25 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล 2 ผืน โครงการปลูก

ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน 2559

          1,404        1,404 ตกลงราคา ร้านวีดีไซน์         1,404 ร้านวีดีไซน์           1,404 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 146/2559 1/8/59            -   



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

26 จัดซื้อไม้ยูคา ยาว 1 เมตร จํานวน 300 อัน           1,500        1,500 ตกลงราคา นางเอื้อ  มโน

ราช

        1,500 นางเอื้อ  มโน

ราช

          1,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 107/2559 1/8/59            -   

27 จัดซื้อวัสดุ 5 รายการ โครงการเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

          2,940        2,940 ตกลงราคา หจก.สารภี

การพิมพ์

        2,940 หจก.สารภี

การพิมพ์

          2,940 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 106/2559 1/8/59            -   

28 จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 2 กล่อง           5,500        5,500 ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

        5,500 หจก.พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

          5,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 109/2559 1/8/59            -   

29 จ้างเหมาทําเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจําปี 

2559

          6,110        6,110 ตกลงราคา นายสุวิน  ขัน

เงิน

        6,110 นายสุวิน  ขัน

เงิน

          6,110 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 143/2559 1/8/59            -   

30 ค่าหนังสือพิมพ์เดือนสิงหาคม 6,975                 6,975 ตกลงราคา นายสุรพงษ์  

มินทะนา

        6,975 นายสุรพงษ์  

มินทะนา

          6,975 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 097/2559 1/8/59            -   

31 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนสิงหาคม 2559 7,000          7,000       ตกลงราคา หจก.ล้านนา

เทค

        7,000 หจก.ล้านนา

เทค

          7,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 015/2559 1/8/59



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

32 จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่โครงการปลูกต้นไม้

เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน 2559

         15,000      15,000 ตกลงราคา นายประพันธ์

ศักดิ์  ตอพล

      15,000 นายประพันธ์

ศักดิ์  ตอพล

         15,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 145/2559 1/8/59            -   

33 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์เดือนสิงหาคม      27,496.35  27,496.35  ตกลงราคา  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

  27,496.35  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

     27,496.35 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 096/2559 1/8/59            -   

34 ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนสิงหาคม 66,879.12     66,879.12 ตกลงราคา  สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

  66,879.12  สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

     66,879.12 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 011/2559 1/8/59    

35 จัดซื้อหลังคาสําเร็จรูปไฟเบอร์กลาส มีช่อง

ลมพร้อมกระจกเลื่อน ใส่รถทะเบียน ขย 

8045

         34,000      34,000 ตกลงราคา หจก.เชียงใหม่

ชุนศิลป์

      34,000 หจก.เชียงใหม่

ชุนศิลป์

         34,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 112/2559 4/8/59            -   

36 ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน อาหารว่าง 

พร้อมเครื่องดื่ม โครงการเปิดอาคารด้านหน้า

สํานักงานเทศบาล

         20,000      20,000 ตกลงราคา นางศุภางค์  

พรหมศาสตร์

      20,000 นางศุภางค์  

พรหมศาสตร์

         20,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 151/2559 8/8/59            -   

37 ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวันโครงการรักษ์

สัตว์และสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          5,600        5,600 ตกลงราคา นางศุภางค์  

พรหมศาสตร์

        5,600 นางศุภางค์  

พรหมศาสตร์

          5,600 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 150/2559 8/8/59            -   



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

38 ค่าตรายาง  17  อัน           2,820        2,820 ตกลงราคา หจก.คลัง

เครื่องเขียน

        2,820 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

          2,820 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 116/2559 9/8/59            -   

39 จัดซื้อชุดไทยธรรมและวัสดุใช้ในการ

ประกอบพิธีเปิดอาคาร

         11,300      11,300 ตกลงราคา นายนิตินันท์  

ชํานาญ

      11,300 นายนิตินันท์  

ชํานาญ

         11,300 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 117/2559 9/8/59            -   

40 จัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 52 รายการ           7,535        7,535 ตกลงราคา หจก.เป่าเปา         7,535 หจก.เป่าเปา           7,535 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 115/2559 9/8/59            -   

41 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

canon pixma ip7270 จํานวน 1 เครื่อง

          4,000        4,000 ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

        4,000 หจก.พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

          4,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 20/2559 11/8/59            -   

42 จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก 

pixma ip7270

4,300          4,300       ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

        4,000 หจก.พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

          4,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 20/2559 11/8/59         6.98

43 จัดซื้อถังดับเพลิงพร้อมน้ํายาเคมี 8 ถัง          23,850      23,850 ตกลงราคา ร้านสยามไฟร์

แอนด์เรสคิวส์

อีควิปเม้นท์

      23,850 ร้านสยามไฟร์

แอนด์เรสคิวส์

อีควิปเม้นท์

         23,850 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 118/2559 15/8/59            -   



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

44 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ hp laserjet 1022 รหัส

 485-48-0005

             950          950 ตกลงราคา ร้านพีเอสแควร์           950 ร้านพีเอสแควร์              950 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 154/2559 16/8/59            -   

45 ค่าจ้างทําตรายาง 9 อัน           2,480        2,480 ตกลงราคา หจก.คลัง

เครื่องเขียน

        2,480 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

          2,480 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 156/2559 17/8/59            -   

46 ค่าจ้างเปลี่ยนหัวป้ายถ้วยรางวัล และจัดทํา

เหรียญรางวัล

          2,900        2,900 ตกลงราคา ธนจงโรจน์

ถ้วยรางวัล

        2,900 ธนจงโรจน์

ถ้วยรางวัล

          2,900 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 158/2559 17/8/59            -   

47 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่องเสียง

โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          8,500        8,500 ตกลงราคา นายประสงค์ 

 พรหมแก้ว

        8,500 นายประสงค์ 

 พรหมแก้ว

          8,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 160/2559 17/8/59            -   

48 ค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวันโครงการกีฬา

สีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          8,515        8,515 ตกลงราคา นางศุภางค์  

พรหมศาสตร์

        8,515 นางศุภางค์  

พรหมศาสตร์

          8,515 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 159/2559 17/8/59            -   

49 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ           9,380        9,380 ตกลงราคา ร้านกรีนพาว

เวอร์คลีน

        9,380 ร้านกรีนพาว

เวอร์คลีน

          9,380 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 120/2559 17/8/59            -   



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

50 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 12 รายการ           6,274        6,274 ตกลงราคา บจก.ดูโฮม         6,274 บจก.ดูโฮม           6,274 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 121/2559 23/8/59            -   

51 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถขุดตีนตะขาบและ

รถบรรทุกเทท้ายเพื่อกําจัดวัชพืชในแม่สะ

ลาบโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําและวัน

ประมงแห่งชาติ

     20,674.00  20,674.00  ตกลงราคา  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

  20,674.00  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

     20,674.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 122/2559 25/8/59            -   

52 ค่าหนังสือพิมพ์เดือนกันยายน           6,750        6,750 ตกลงราคา นายสุรพงษ์  

มินทะนา

        6,750 นายสุรพงษ์  

มินทะนา

          6,750 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 097/2559 1/9/59            -   

53 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนกันยายน 2559 7,000          7,000       ตกลงราคา หจก.ล้านนา

เทค

        7,000 หจก.ล้านนา

เทค

          7,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 015/2559 1/9/59

54 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์เดือนกันยายน      32,609.65  32,609.65  ตกลงราคา  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

  32,609.65  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

     32,609.65 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 097/2559 1/9/59            -   

55 ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนปิดเทอมเดือน

ตุลาคม2559

     64,374.24  64,374.24  ตกลงราคา  สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

  64,374.24  สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

     64,374.24 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 011/2559 1/9/59            -   



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

56 ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนกันยายน      66,155.32  66,155.32  ตกลงราคา  สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

  66,155.32  สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่

     66,155.32 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 011/2559 1/9/59            -   

57 ค่าจ้างทําเอกสารอบรมทําลูกประคบสมุนไพร           2,600        2,600 ตกลงราคา หจก.สารภี

การพิมพ์

        2,600 หจก.สารภี

การพิมพ์

          2,600 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 166/2559 5/9/59            -   

58 ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่พร้อมเครื่อง

เสียงโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2559

         10,000      10,000 ตกลงราคา นางจันทร์เพ็ญ

  อินทะวงศ์

      10,000 นางจันทร์เพ็ญ

  อินทะวงศ์

         10,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 164/2559 5/9/59            -   

59 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ          22,450      22,450 ตกลงราคา ร้านพีพีเอสโฮม       22,450 ร้านพีพีเอสโฮม          22,450 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 124/2559 5/9/59            -   

60 ค่าหลอดไฟไซเรน ชุดปัดน้ําฝน รถทะเบียน 

ขก 2778

      1,904.60    1,904.60  ตกลงราคา  อู่วิชกลการ     1,904.60  อู่วิชกลการ       1,904.60 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 173/2559 5/9/59            -   



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

61 ค่าไดโตเมติก ถ่านไดสตาร์ท เช็คระบบไฟ 

รถทะเบียน กย 575

          2,350        2,350 ตกลงราคา นายเล็ก  แซ่ลิ่ม         2,350 นายเล็ก  แซ่ลิ่ม           2,350 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 163/2559 5/9/59            -   

62 โครงการก่อสร้างอาคารศาลาบริเวณวังมัจฉา

 ม.2 บ้านพญาชมภู ความกว้าง 5 ม.ยาว 5 ม.

241,500       299,000    ตกลงราคา 1.บจก.ออล

ไล้ท์เซอร์วิส

    241,470 บจก.ออลไล้ท์

เซอร์วิส

       241,470 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 13/2559 6/9/59         0.01

     2.บจก.เอฟ

แอลเอ็มโฮลดิ้ง

    306,800             

     3.หจก.นิลเอ็น

จิเนียริ่งแอนด์

คอนสตรัคชั่น

    307,430             

63 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านศรีดอนมูล หมู่

 8 ตําบลชมภู

         58,000      58,000 ตกลงราคา หจก.ขุนสาย

คอนสตรัคชั่น

      58,000 หจก.ขุนสาย

คอนสตรัคชั่น

         58,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 016/2559 7/9/59            -   

64 จัดซื้อหิน 3/8 พร้อมปรับเกลี่ย 80 ลบ.ม.          77,040      77,040 ตกลงราคา หจก.ขุนสาย

คอนสตรัคชั่น

      77,040 หจก.ขุนสาย

คอนสตรัคชั่น

         77,040 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 127/2559 8/9/59            -   



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

65 ค่าจ้างถ่ายเอกสารรายงานการประชุมสภา

เทศบาล

         573.52      573.52  ตกลงราคา  หจก.สารภี

การพิมพ์

      573.52  หจก.สารภี

การพิมพ์

         573.52 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 179/2559 8/9/59            -   

66 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 33 รายการ      98,597.29  98,597.29  ตกลงราคา  ร้านนิวัฒน์

การไฟฟ้า

  98,597.29  ร้านนิวัฒน์

การไฟฟ้า

     98,597.29 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 128/2559 8/9/59

67 ค่าป้ายไวนิล 5 ป้าย โครงการปล่อยพันธุ์

สัตว์น้ําและวันประมงแห่งชาติ เฉลิมพระ

เกียรติครองราชย์ครบ 70 ปี

          3,160        3,160 ตกลงราคา ร้านวีดีไซน์         3,160 ร้านวีดีไซน์           3,160 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 176/2559 8/9/59            -   

68 ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รหัส 

485-56-0020, 480-51-0014

          4,000        4,000 ตกลงราคา ร้านพีเอสแควร์         4,000 ร้านพีเอสแควร์           4,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 180/2559 8/9/59            -   

69 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1 รายการ           4,800        4,800 ตกลงราคา หจก.คลัง

เครื่องเขียน

        4,800 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

          4,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 126/2559 8/9/59            -   

70 จัดซื้อธงชาติ, ธง ภปร., ธง สก., เสาธงไม้           6,000        6,000 ตกลงราคา หจก.คลัง

เครื่องเขียน

        6,000 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

          6,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 125/2559 8/9/59            -   



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

71 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 5 รายการ            

    โต๊ะทํางาน 6 ตัว, เก้าอี้หนังมีโช๊ค 6 ตัว, 

ชั้นเข้ามุม 1 ตัว, ชั้น 9 ช่อง 6 ตัว, ตู้วางทีวี 2

 ตัว

         55,100      55,100 ตกลงราคา ราเชน

เฟอร์นิเจอร์

      55,100 ราเชน

เฟอร์นิเจอร์

         55,100 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 021/2559 12/9/59            -   

72 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ  

เครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้ ตู้แอมป์ ขนาด

 15 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์

         12,000      12,000 ตกลงราคา ร้านเอ็จวิทยุ       12,000 ร้านเอ็จวิทยุ          12,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 022/2559 13/9/59            -   

73 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 1 รายการ            

     ถังน้ําแสตนเลส ความจุ 2000 ลิตร 

พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์

         19,500      19,500 ตกลงราคา บจก.จือฮะเซน

เตอร์

      19,500 บจก.จือฮะเซน

เตอร์

         19,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 023/2559 14/9/59            -   

74 จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น 1 รายการ                    

    ปั๊มน้ําอัตโนมัติ ยี่ห้อฮิตาชิ รุ่น WM-P300

 XS + แท่นตัว

          6,900        6,900 ตกลงราคา บจก.จือฮะเซน

เตอร์

        6,900 บจก.จือฮะเซน

เตอร์

          6,900 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 023/2559 14/9/59            -   

75 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 2 รายการ 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 

18100 BTU จํานวน 2 เครื่อง, 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 

24000 BTU จํานวน 2 เครื่อง

         94,000      94,000 ตกลงราคา ร้านคุณ

อิเล็กทรอนิกส์

      94,000 ร้านคุณ

อิเล็กทรอนิกส์

         94,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 024/2559 14/9/59            -   



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

76 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง

อุปกรณ์การประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์ 

(ห้องทะเบียน)

         71,800      71,800 ตกลงราคา บจก.คอนโทรล

 ดาต้า

      71,800 บจก.คอนโทรล

 ดาต้า

         71,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 14/2559 15/9/59

77 จัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร  ปั้มหอยโข่ง super  5

 HP  2 สาย WCM-3705FS 2 X 1.5 พร้อม

อุปกรณ์ติดตั้ง

         20,000      20,000 ตกลงราคา บจก.จือฮะเซน

เตอร์

      20,000 บจก.จือฮะเซน

เตอร์

         20,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 025/2559 15/9/59

78 จัดซื้อทรายหยาบ 25 ลบม.          12,500      12,500 ตกลงราคา สยามลานทราย       12,500 สยามลานทราย          12,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 429/2559 19/9/59

79 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อ

ดําเนิน การตามโครงการส่งเสริมและฟื้นฟู

สุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตําบล

ชมภู หมู่ 6 บ้านบุปผาราม ตําบลชมภู

       319,000     320,000 ตกลงราคา 1.บจก.ออล

ไล้ท์เซอร์วิส

    319,000 1.บจก.ออล

ไล้ท์เซอร์วิส

       319,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 18/2559 26/9/59

                 -              -    2.หจก.นิลเอ็น

จิเนียริ่งแอนด์

คอนสตรัคชั่น

    328,000          

                 -              -    3.บจก.สมาร์ท

 โปร เพสท์

    356,000          



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

80 โครงการก่อสร้างสระน้ําพุ รูปวงรี ด้านหน้า

สํานักงานเทศบาลตําบลชมภู หมู่ 8 บ้านศรี

ดอนมูล ตําบลชมภู

         48,900      48,900 ตกลงราคา 1.บจก.ออล

ไล้ท์เซอร์วิส

      48,900 1.บจก.ออล

ไล้ท์เซอร์วิส

         48,811 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 19/2559 26/9/59         0.18

                 -              -    2.หจก.นิลเอ็น

จิเนียริ่งแอนด์

คอนสตรัคชั่น

      56,000          

                 -              -    3.บจก.สมาร์ท

 โปร เพสท์

      57,995          

81 โครงการก่อสร้างเสาธง ความสูง 9 เมตร 

ด้านหน้าสํานักงานเทศบาลตําบลชมภู หมู่ 8

 บ้านศรีดอนมูล ตําบลชมภู

         85,000      83,000 ตกลงราคา 1.บจก.ออล

ไล้ท์เซอร์วิส

      85,000 1.บจก.ออล

ไล้ท์เซอร์วิส

         83,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 20/2559 26/9/59         2.35

                 -              -    2.บจก.สมาร์ท

 โปร เพสท์

      85,600          

                 -              -    3.หจก.นิลเอ็น

จิเนียริ่งแอนด์

คอนสตรัคชั่น

    101,000          



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

82 ค่าซ่อมเครื่องตัดหญ้าสะพายหลัง ข้ออ่อน           1,460        1,460 ตกลงราคา นายดวงคํา  

จันทร์ตา

        1,460 นายดวงคํา  

จันทร์ตา

          1,460 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 184/2559 26/9/59            -   

83 ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน คทฉ6 และ

ทะเบียน งตม465

          1,990        1,990 ตกลงราคา นายดวงคํา  

จันทร์ตา

        1,990 นายดวงคํา  

จันทร์ตา

          1,990 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 183/2559 26/9/59            -   

84 ค่าถ่ายเอกสาร A3 จํานวน 3,644 แผ่น       2,550.80    2,550.80  ตกลงราคา  หจก.ล้านนา

เทค

    2,550.80  หจก.ล้านนา

เทค

      2,550.80 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 181/2559 26/9/59            -   

85 ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน 50 ชุด           3,650        3,650 ตกลงราคา หจก.สารภี

การพิมพ์

        3,650 หจก.สารภี

การพิมพ์

          3,650 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 182/2559 26/9/59            -   

86 จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมและบํารุงวัสดุ

 อุปกรณ์ ใช้ในกิจการของเทศบาลตําบลชมภู

 14 รายการ

     24,422.75  24,422.75  ตกลงราคา  หจก.บ้านทา

ก่อสร้าง

  24,422.75  หจก.บ้านทา

ก่อสร้าง

     24,422.75 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 131/2559 26/9/59            -   

87 จัดซื้อยางมะตอยพรีมิกซ์สําเร็จรูป 356 ถุง 

และยางมะตอยน้ํา 1 ถัง

         60,900      60,900 ตกลงราคา   บจก. โฮมรี

แพร์ช๊อป

      60,900   บจก. โฮมรี

แพร์ช๊อป

         60,900 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 132/2559 27/9/59



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

88 จ้างตรวจเช็คล้างทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ รหัส 420-57-0017 และ 

รหัส 420-51-0016

          2,000        2,000 ตกลงราคา นส.รัตนา  

จินพิน

        2,000 นส.รัตนา  

จินพิน

          2,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 188/2559 28/9/59

89 วัสดุสํานักงาน 47 รายการ          49,970      49,970 ตกลงราคา หจก.คลัง

เครื่องเขียน

      49,970 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

         49,970 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 185/2559 29/9/59

90 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ          50,000      50,000 ตกลงราคา หจก.พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

      50,000 หจก.พี แอนด์ 

เอ ซิสเตมส์

         50,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 133/2559 29/9/59

91 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ          12,500      12,500 ตกลงราคา สยามลานทราย       12,500 สยามลานทราย          12,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 186/2559 29/9/59

92 โครงการติดตั้งป้ายเตือน  ป้ายแผ่นเหล็กซิงค์

สะท้อนแสง ขนาด 0.25 X 0.50 เมตร  

ขนาด 0.30 X 0.50 เมตร พร้อมเสากลม 2 

นิ้ว 8 ชุด , แผ่นยางลูกระนาดกันกระโดด 

ความยาว 10.90 เมตร 3 จุด , งานลูก

ระนาดแอสฟัลท์ ความยาว 5 เมตร สูง 7 ซม.

 2 จุด

         55,000      55,000 ตกลงราคา ร้านแม็กศิลป์       55,000 ร้านแม็กศิลป์          55,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 186/2559 29/9/59



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

93 จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน ซอย 3/3 หมู่ 4

 บ้านท่าต้นกวาว

         15,000      15,000 ตกลงราคา นายธีรศักดิ์  

พุทธผดุง

      15,000 นายธีรศักดิ์  

พุทธผดุง

         15,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 187/2559 29/9/59

94 จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น 1 รายการ                    

    ปั๊มน้ําอัตโนมัติ ยี่ห้อฮิตาชิ รุ่น WM-P300

 + แท่นตัว

          6,900        6,900 ตกลงราคา บจก.จือฮะเซน

เตอร์

        6,900 บจก.จือฮะเซน

เตอร์

          6,900 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 21/2559 30/9/59            -   

95 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 1 รายการ            

     ถังน้ําแสตนเลส ความจุ 2000 ลิตร 

พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์

         19,500      19,500 ตกลงราคา บจก.จือฮะเซน

เตอร์

      19,500 บจก.จือฮะเซน

เตอร์

         19,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 22/2559 30/9/59            -   

96 วัสดุสํานักงาน 2 รายการ          79,920      79,920 ตกลงราคา แสงบุญพาณิชย์       79,920 แสงบุญพาณิชย์          79,920 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 139/2559 30/9/59

97 โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล ขนาด 6 นิ้ว 

ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 43-100 เมตร หรือได้

ปริมาณน้ําไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม/บ่อ 

จํานวน 3 บ่อ ณ บ้านพญาชมภู หมู่ 2, บ้าน

สุพรรณ หมู่ 3, บ้านศรีดอนมูล หมู่ 8

     1,103,380     864,000 สอบราคา หจก.ภณา

กราววอเตอร์

เซอร์วิส

    863,000 หจก.ภณา

กราววอเตอร์

เซอร์วิส

       863,000 คุณสมบัติตรง

ตามเงื่อนไขที่

กําหนด และ

เสนอราคาต่ําสุด

 12/2559 8/09/59       21.79

                 -              -    หจก.ขุนมนตรี

วิศวกรรม

    864,000                     -   



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

98 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ม.4 บ้านท่าต้นกวาว ต.ชมภู เชื่อม ม.6 บ้าน

ป่ากล้วย ต.ป่าบง อ.สารภี ความกว้าง 2 ม.

ยาว 278 ม.หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 556 ตร.ม.

700,000 589,000 สอบราคา บจก.เชียงใหม่

มีโชค

584,729.50 บจก.เชียงใหม่

มีโชค

   584,729.50 คุณสมบัติตรง

ตามเงื่อนไขที่

กําหนด

 17/2559 26/9/59       16.47

99 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

บ้านนายประสงค์  จันทร์เที่ยง ม.6 บ้านบุ

ปผาราม ต.ชมภู อ.สารภี ความกว้าง 3 ม.

ยาว 81 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 243 ตร.ม.

124,800 102,800 สอบราคา บจก.กาญจนา

ธุรกิจก่อสร้าง

102,500 บจก.กาญจนา

ธุรกิจก่อสร้าง

       102,500 คุณสมบัติตรง

ตามเงื่อนไขที่

กําหนด และ

เสนอราคาต่ําสุด

 15/2559 23/9/59       17.87

                 -              -    บจก.เชียงใหม่

มีโชค

103,013.50                     -   

                 -              -    หจก.เชียงใหม่

สําราญการโยธา

124,800                     -   

101 โครงการซ่อมแซมเมรุป่าไม้แดง สุสานหมู่ 7 

บ้านแม่สะลาบ ตําบลชมภู อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม่

134,000 133,000 สอบราคา ไม่มีผู้เสนอ

ราคา

               



ลําดั

บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ้าง

102 โครงการขยายท่อเหลี่ยม ม.1 บ้านหนองป่า

แสะ ต.ชมภู อ.สารภี ความกว้าง 2 ม.ยาว 

5.30 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10.60 ตร.ม.

183,700 195,000 สอบราคา ไม่มีผู้เสนอ

ราคา

               

103 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บ้านรองสั้น ซอย 3 ม.7 บ้านแม่สะลาบ ต.

ชมภู ความกว้าง 4 ม.ยาว 145 ม.หนาเฉลี่ย 

0.05 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม.

290,000 241,400 สอบราคา บจก.กาญจนา

ธุรกิจก่อสร้าง

241,000 บจก.กาญจนา

ธุรกิจก่อสร้าง

       241,000 คุณสมบัติตรง

ตามเงื่อนไขที่

กําหนด และ

เสนอราคาต่ําสุด

 16/2559 23/9/59       16.90

                 -              -    บจก.เชียงใหม่

มีโชค

245,360                     -   

104 จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะและกําจัดขยะมูล

ฝอยในเขตเทศบาลตําบลชมภู ปริมาณขยะ

เฉลี่ยไม่เกิน 91 ตัน /เดือน

1,876,800     1,790,880 สอบราคา 1.หจก.จินตนา

รีไซเคิล

  1,790,880 1.หจก.จินตนา

รีไซเคิล

     1,790,880 คุณสมบัติตรง

ตามเงื่อนไขที่

กําหนด

 01/2560        

/10/59

        4.58

 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง

วันที่ 30 กันยายน 2560 (12 เดือน)

  1,640 

บาท/ตัน

          


