
 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

1 จางเหมาจัดเก็บ ขน และกําจัด

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพื้นที่

เทศบาลตําบลชมภู เดือน

ตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน

 2563 จํานวน 12 เดือน 

ปริมาณเฉลี่ยเดือนละไมเกิน 

104 ตัน

1,996,800     1,996,800     e-bidding หจก.

จินตนาริ

ไซเคิล

      1,996,800 หจก.

จินตนาริ

ไซเคิล

     1,996,800 คุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด 

และเสนอราคา

ต่ําสุด

  01/2563 9/10/62            -   

2 จัดซื้อหนังสือพิมพเดือนตุลาคม 5,580          5,580.00        เฉพาะเจาะจง  นายสุ

รพงษ  มิน

ทะนา

           5,580  นายสุรพงษ

  มินทะนา

      5,580.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 02/2563 1/10/62            -   

3 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือน

ตุลาคม

7,000          7,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.

ลานนาเทค

           7,000  หจก.

ลานนาเทค

      7,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 001/2563 1/10/62            -   

4 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน

ตุลาคม

26,044.24     26,044.24      เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น

เอสเอสซัพ

พลาย

      26,044.24  หจก.เอ็น

เอสเอสซัพ

พลาย

     26,044.24 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 01/2563 1/10/62            -   

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

5 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน

ตุลาคม

7,460.17      7,460.17        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น

เอสเอสซัพ

พลาย

       7,460.17  หจก.เอ็น

เอสเอสซัพ

พลาย

      7,460.17 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 01/2563 1/10/62            -   

6 จัดซื้อน้ําดื่มสํานักงานเดือน

ตุลาคม

1,380.00      1,380.00        เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ 

กองคํา

       1,380.00  นายพินิจ 

กองคํา

      1,380.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 55901/

สป63

2/10/62            -   

7 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล

1,337.00      1,337.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น

เอสเอสซัพ

พลาย

       1,337.00  หจก.เอ็น

เอสเอสซัพ

พลาย

      1,337.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 04/2563 3/10/62            -   

8 คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

โครงการปรับปรุงระบบขอมูล

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

7,350          7,350.00        เฉพาะเจาะจง  นส.เลิศ

ลักษณ  

แซจือ

           7,350  นส.เลิศ

ลักษณ  

แซจือ

      7,350.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55902/2562

16/10/62            -   

9 จางทําเอกสารสรุปการประยุกต

นวัตกรรมแผนที่ทองถิ่น

โครงการปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลแผนที่ภาษีฯ

4,500          4,500.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.

นอรทแมพ

           4,500  หจก.นอรท

แมพ

      4,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 05/2563 17/10/62            -   

10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการ

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

4,630          4,630.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.พี

แอนดเอซิส

เตมส

           4,630  หจก.พี

แอนดเอซิส

เตมส

      4,630.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 07/2563 21/10/62            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

11 คาจางทําปายพรอมขาตั้ง

โครงการปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลแผนที่ภาษีฯ

10,310         10,310.00      เฉพาะเจาะจง  รานวีดีไซน           10,310  รานวีดีไซน      10,310.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 008/2563 21/10/62            -   

12 จางตกแตงซุมพิธีการสถานที่

เครื่องเสียงโครงการปรับปรุง

ระบบฐานขอมูลแผนที่ภาษีฯ

9,500.00      9,500.00        เฉพาะเจาะจง  นายอดิเรก

 ไชยวงค

       9,500.00  นายอดิเรก 

ไชยวงค

      9,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 009/2563 21/10/62            -   

13 จางซอมเครื่องปรับอากาศ รหัส

 420-47-0010

2,600.00      2,600.00        เฉพาะเจาะจง  นาย

ปรากาล  

ตาคําวัน

       2,600.00  นาย

ปรากาล  

ตาคําวัน

      2,600.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55901/2562

22/10/62            -   

14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการ

พัฒนาศักยภาพผูบริหาร 

สมาชิกสภา พนักงาน ผูนํา

ชุมชน ประชาชน

2,250.00      2,250.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

       2,250.00  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

      2,250.00  เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 55901/

สป63

24/10/62            -   

15 จางทําอาหาร อาหารวางพรอม

เครื่อง ดื่มโครงการพัฒนา

ศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภา 

พนักงาน ผูนําชุมชน ประชาชน

4,250.00      4,250.00        เฉพาะเจาะจง  นส.จันทร

จิรา  แสงศรี

       4,250.00  นส.จันทรจิ

รา  แสงศรี

      4,250.00  เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 55901/

สป62

24/10/62            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

16 จัดซื้อแบตเตอรี่รถน้ําดับเพลิง

ทะเบียน ผอ9505

6,313          6,313.00        เฉพาะเจาะจง อูวิชกลการ            6,313  อูวิชกลการ       6,313.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 008/2563 25/10/62            -   

17 จัดซื้อน้ําดื่มศูนยเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาลเดือนตุลาคม

290             290.00          เฉพาะเจาะจง นายพินิจ 

กองคํา

              290  นายพินิจ 

กองคํา

         290.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55904/2562

27/09/62            -   

18 จัดซื้อของที่ระลึกโครงการ

พัฒนาศักยภาพผูบริหาร 

สมาชิกสภา พนักงาน ผูนํา

ชุมชน ประชาชน

2,800.00      2,800.00        เฉพาะเจาะจง  นายวิริยะ 

 ยิ่งนิยม

       2,800.00  นายวิริยะ  

ยิ่งนิยม

      2,800.00  เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 55901/

สป62

28/10/62            -   

19 จางซอมเครื่องปรับอากาศ รหัส

 420-47-0007

1,600          1,600.00        เฉพาะเจาะจง  นาย

ปรากาล  

ตาคําวัน

           1,600  นาย

ปรากาล  

ตาคําวัน

      1,600.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 012/2563 29/10/62            -   

20 จางทําปายโครงการพัฒนา

ศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภา 

พนักงาน ผูนําชุมชน ประชาชน

360.00         360.00          เฉพาะเจาะจง  รานอักษร

ศิลปโฆษณา

          360.00  รานอักษร

ศิลปโฆษณา

         360.00  เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 014/2563 30/10/62            -   

21 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

ชวงปดเทอม

74,845.22     74,845.22      เฉพาะเจาะจง  สหกรณโค

นมเชียงใหม

      74,845.22  สหกรณโค

นมเชียงใหม

     74,845.22 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 004/2563 30/09/62            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

22 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

เดือนตุลาคม

27,366.22     27,366.22      เฉพาะเจาะจง  สหกรณโค

นมเชียงใหม

      27,366.22  สหกรณโค

นมเชียงใหม

     27,366.22 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 004/2563 30/09/62            -   

23 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัส

 416-47-0007

400             400.00          เฉพาะเจาะจง  รานบีพี

เซอรวิส

              400  รานบีพี

เซอรวิส

         400.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 015/2563 30/10/62            -   

24 จางเหมารถยนตโดยสารปรับ

อากาศชนิด 2 ชั้น

52,000         52,000.00      เฉพาะเจาะจง  รานเอบี

กรุปทัวร

          52,000  รานเอบี

กรุปทัวร

     52,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 013/2563 30/10/62            -   

25 จัดซื้อหนังสือพิมพเดือน

พฤศจิกายน

5,400          5,400.00        เฉพาะเจาะจง  นายสุ

รพงษ  มิน

ทะนา

           5,400  นายสุรพงษ

  มินทะนา

      5,400.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 02/2563 1/10/62            -   

26 คาเขาเครื่องถายเอกสารเดือน

พฤศจิกายน

7,000          7,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.

ลานนาเทค

           7,000  หจก.

ลานนาเทค

      7,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 001/2563 1/10/62            -   

27 จัดซื้อน้ําดื่มศูนยเด็กเล็กและ

โรงเรียนอนุบาลเดือน

พฤศจิกายน

580             580.00          เฉพาะเจาะจง นายพินิจ 

กองคํา

              580  นายพินิจ 

กองคํา

         580.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55904/2562

30/10/62            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

28 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน

พฤศจิกายน

19,313.34     19,313.34      เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น

เอสเอสซัพ

พลาย

      19,313.34  หจก.เอ็น

เอสเอสซัพ

พลาย

     19,313.34 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 01/2563 1/10/62            -   

29 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน

พฤศจิกายน

7,891.97      7,891.97        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น

เอสเอสซัพ

พลาย

       7,891.97  หจก.เอ็น

เอสเอสซัพ

พลาย

      7,891.97 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 01/2563 1/10/62            -   

30 โครงการปรับปรุงอาคาร

ประชาคมประจําหมูบาน ม.4 

บานทาตนกวาว โดยการเปลี่ยน

หลังคาลูกฟูกลอนเล็ก เปน

หลังคาเหล็กรีดลอน รูปทรง

หลังคาแบบจั่ว ขนาดของอาคาร

 กวาง 8 เมตร ยาว 20.5 เมตร

350,000.00   350,000.00    เฉพาะเจาะจง  บจก.โกดี้โก     349,500.00  บจก.โกดี้โก    349,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 02/2563 4/11/62          0.14

31 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 27,750         27,750.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พี

แอนดเอซิส

เตมส

          27,750  หจก.พี

แอนดเอซิส

เตมส

     27,750.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 012/2563 6/11/62            -   

32 จางซอมรถยนตทะเบียน กย 575 1,926          1,926.00        เฉพาะเจาะจง  อูวิชกลการ            1,926  อูวิชกลการ       1,926.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 017/2563 11/11/62            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

33 โครงการกอสรางหองศูนย อป

พร. บริเวณหนาสํานักงาน

เทศบาลตําบลชมภู ม.8 บานศรี

ดอนมูล ขนาดกวาง 4.50 เมตร

 ยาว 11.50 เมตร

500,000       500,000.00    เฉพาะเจาะจง  บจก.สิบ

ทิศ (2555)

        500,000  บจก.สิบทิศ 

(2555)

   500,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 03/2563 11/11/62            -   

34 จัดซื้อน้ําดื่มสํานักงานเดือน

พฤศจิกายน

1,040.00      1,040.00        เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ 

กองคํา

       1,040.00  นายพินิจ 

กองคํา

      1,040.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 013/2563 12/11/62            -   

35 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ

บรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

6,000 ซีซี  หรือกําลัง

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 

กิโลวัตต จุน้ําไดไมนอยกวา 

6,000 ลิตร น้ําหนักของรถรวม

น้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 

12,000 กิโลกรัม เปนราคา

พรอมปมและอุปกรณ

2,500,000     2,500,000     e-bidding หจก.สี่

แควอิควิป

เมนท

      2,492,000 หจก.สี่

แควอิควิป

เมนท

     2,492,000 คุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด 

และเสนอราคา

ต่ําสุด

  04/2563 12/11/62          0.32



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

36 จางซอมประตูหองทะเบียน 

หองปลัด เทศบาล และเปลี่ยน

ชั้นกระจกตูโชวพรอมติดขารับ

ชั้นวางกระจก

2,500.00      2,500.00        เฉพาะเจาะจง  นายภาณุ

พงศ  

พยัคฆสัก

       2,500.00  นายภาณุ

พงศ  พยัคฆ

สัก

      2,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 019/2563 13/11/62            -   

37 จางซอมแซมรถบรรทุกทะเบียน

 82-5671 รหัส 001-50-0001

9,955.28      9,955.28        เฉพาะเจาะจง  อูวิชกลการ        9,955.28  อูวิชกลการ       9,955.28 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 020/2563 14/11/62            -   

38 โครงการกอสรางราวกันตก ซอย

 2 ม.7 บานแมสะลาบ ขนาดสูง

 0.80 เมตร ยาว 156 เมตร

200,000.00   200,000.00    เฉพาะเจาะจง  บจก.โกดี้โก     195,000.00  บจก.โกดี้โก    195,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 05/2563 18/11/62          2.50

39 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,020          1,020.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

           1,020  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

      1,020.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 014/2563 18/11/62            -   

40 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 36,616         36,616.00      เฉพาะเจาะจง  รานนิวัฒน

การไฟฟา

          36,616  รานนิวัฒน

การไฟฟา

     36,616.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 015/2563 18/11/62            -   

41 ปายประชาสัมพันธเทศบาล

ตําบลชมภู

2,500.00      2,500.00        เฉพาะเจาะจง  รานอักษร

ศิลปโฆษณา

       2,500.00  รานอักษร

ศิลปโฆษณา

      2,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 021/2563 19/11/62            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

42 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 15,000         15,000.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

          15,000  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

     15,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 017/2563 19/11/62            -   

43 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 27,800         27,800.00      เฉพาะเจาะจง บจก.โก

ลบอล 205 

(ประเทศ

ไทย)

          27,800  บจก.โก

ลบอล 205 

(ประเทศไทย)

     27,800.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 016/2563 19/11/62            -   

44 จัดซื้อวัสดุอุปกรณงานรับ

พระราชทานพระบรมฉายา

ลักษณพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ

7,330.00      7,330.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.เปา

เปา

       7,330.00  หจก.เปาเปา       7,330.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 018/2563 20/11/62            -   

45 จัดซื้อวัสดุกอสราง 45,200         45,200.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.กิต

ตะวันซัพ

พลาย

          45,200  หจก.กิต

ตะวันซัพ

พลาย

     45,200.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 020/2563 22/11/62            -   

46 จัดซื้อวัสดุอุปกรณจัดพิธีรับ

พระราชทานพระบรมฉายา

ลักษณพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ

3,600.00      3,600.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

       3,600.00  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

      3,600.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55902/2562

25/11/62            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

47 จางติดตั้งแผนสะทอนแสง

รถยนตราชการ

4,980          4,980.00        เฉพาะเจาะจง  รานฟวเทค            4,980  รานฟวเทค       4,980.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 023/2563 27/11/62            -   

48 จางถายเอกสารโครงการ

ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล

1,660          1,660.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.สารภี

การพิมพ

           1,660  หจก.สารภี

การพิมพ

      1,660.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55901/140

27/11/62            -   

49 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัส

 416-56-0033, 416-58-0046

1,350.00      1,350.00        เฉพาะเจาะจง  รานบีพี

เซอรวิส

       1,350.00  รานบีพี

เซอรวิส

      1,350.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 026/2563 27/11/62            -   

50 จางทําเอกสารเผยแพร

ประชาสัมพันธรายงานกิจกรรม

ของเทศบาล

59,920         59,920.00      เฉพาะเจาะจง  บจก.สุ

เทพการ

พิมพแอนด

มีเดีย

          59,920  บจก.สุเทพ

การพิมพ

แอนดมีเดีย

     59,920.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 024/2563 27/11/62            -   

51 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 9,818          9,818.00        เฉพาะเจาะจง หจก.คลัง

เครื่องเขียน

           9,818  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

      9,818.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 022/2563 29/11/62            -   

52 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน

ธันวาคม

19,550.46     19,550.46      เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น

เอสเอสซัพ

พลาย

      19,550.46  หจก.เอ็น

เอสเอสซัพ

พลาย

     19,550.46 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 01/2563 1/10/62            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

53 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเดือน

ธันวาคม

8,427.28      8,427.28        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็น

เอสเอสซัพ

พลาย

       8,427.28  หจก.เอ็น

เอสเอสซัพ

พลาย

      8,427.28 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 01/2563 1/10/62            -   

54 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือน

ธันวาคม

7,000.00      7,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.

ลานนาเทค

       7,000.00  หจก.

ลานนาเทค

      7,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 01/2563 1/10/62            -   

55 จัดซื้อหนังสือพิมพเดือนธันวาคม 5,580          5,580.00        เฉพาะเจาะจง  นายสุ

รพงษ  มิน

ทะนา

           5,580  นายสุรพงษ

  มินทะนา

      5,580.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 02/2563 1/10/62            -   

56 จางทําซุมนิทรรศการ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

8,000.00      8,000.00        เฉพาะเจาะจง  นางพรรณ

หทัย  ดวง

ฤทธิ์

       8,000.00  นางพรรณ

หทัย  ดวง

ฤทธิ์

      8,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 028/2563 6/12/62            -   

57 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 20,384         20,384.00      เฉพาะเจาะจง  ราน nawa

 porn 

business

          20,384  ราน nawa

 porn 

business

     20,384.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 023/2563 9/12/62            -   

58 จัดซื้อน้ําดื่มสํานักงานเดือน

ธันวาคม

1,180.00      1,180.00        เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ 

กองคํา

       1,180.00  นายพินิจ 

กองคํา

      1,180.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 013/2563 12/11/62            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

59 จัดซื้อยางรถยนต ทะเบียน ขก 

2779

10,400.00     10,400.00      เฉพาะเจาะจง  หสม.เวียง

พิงคแอท

แวนเทจ

      10,400.00  หสม.เวียง

พิงคแอท

แวนเทจ

     10,400.00  เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 026/2563 12/12/62            -   

60 จางซอมรถยนต ทะเบียน ขก 

2779

2,100.00      2,100.00        เฉพาะเจาะจง  หสม.เวียง

พิงคแอท

แวนเทจ

       2,100.00  หสม.เวียง

พิงคแอท

แวนเทจ

      2,100.00  เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 035/2563 12/12/62            -   

61 จางจัดทําเหรียญรางวัล

โครงการกีฬาสีโรงเรียนอนุบาล

เทศบาล

2,700          2,700.00        เฉพาะเจาะจง  รานธนจง

โรจนถวย

รางวัล

           2,700  รานธนจง

โรจนถวย

รางวัล

      2,700.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 032/2563 12/12/62            -   

62 จางเครื่องเสียงโครงการกีฬาสี

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

1,500          1,500.00        เฉพาะเจาะจง  นายอดิเรก

 ไชยวงค

           1,500  นายอดิเรก 

ไชยวงค

      1,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 031/2563 12/12/62            -   

63 จางทําปายโครงการกีฬาสี

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

240             240.00          เฉพาะเจาะจง  นายสุวิน  

ขันเงิน

              240  นายสุวิน  

ขันเงิน

         240.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 030/2563 12/12/62            -   

64 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการกีฬา

สีโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

2,760          2,760.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

           2,760  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

      2,760.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 025/2563 12/12/62            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

65 จางทําเว็บไซตประชาสัมพันธ

บริการประชาชน

19,900         19,900.00      เฉพาะเจาะจง  บจก.ไอที

โกลโบล

          19,900  บจก.ไอที

โกลโบล

     19,900.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 034/2563 12/12/62            -   

66 โครงการปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน ม.4 บานทาตนกวาว 

ปรับปรุงระบบสูบน้ําในอาคาร

โรงสูบน้ําของโครงการระบบ

ประปาหมูบาน เปลี่ยนปมหอย

โขง 2 ตัว  ตูโหลดคอนโทรล 3 

ชุด  อุปกรณเบรกเกอรและ

อุปกรณยอย  ปมสารคลอรีน  

วาลวและระบบทอภายในโรงสูบ

  ระบบสายลอฟา

200,000       199,000.00    เฉพาะเจาะจง  บจก.ออล

ไลทเซอรวิส

        199,000  บจก.ออล

ไลทเซอรวิส

   199,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 06/2563 17/12/62          0.50

67 จางทําปายประชาสัมพันธอัตรา

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสราง

2,700          2,700.00        เฉพาะเจาะจง  รานอักษร

ศิลปโฆษณา

           2,700  รานอักษร

ศิลปโฆษณา

      2,700.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 037/2563 18/12/62            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

68 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 ม.3 

บานสุพรรณ  ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 99 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย

กวา 396 ตารางเมตร

233,000       232,000.00    เฉพาะเจาะจง  นายมงคล 

 ใจขัน

        232,000  นายมงคล  

ใจขัน

   232,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 07/2563 23/12/62          0.43

69 จัดซื้อเกลือและคลอรีนสําหรับ

ใชในสระวายน้ําเทศบาล

41,516         41,516.00      เฉพาะเจาะจง  บจก.เวิลด

เคมีคอล

ฟารอีสท

          41,516  บจก.เวิลด

เคมีคอล

ฟารอีสท

     41,516.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 028/2563 23/12/62            -   

70 จัดซื้อของขวัญของรางวัล

โครงการวันเด็กแหงชาติ

9,100          9,100.00        เฉพาะเจาะจง รานเบนซ

ตุกตา

           9,100  รานเบนซ

ตุกตา

      9,100.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 031/2563 26/12/62            -   

71 จัดซื้อวัสดุงานวันเด็กแหงชาติ 11,763         11,763.00      เฉพาะเจาะจง  บจก.

เชียงใหม

จรรยา

          11,763  บจก.

เชียงใหม

จรรยา

     11,763.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 033/2563 3/1/63            -   

72 จางเครื่องเสียงงานวันเด็ก

แหงชาติ

3,000.00      3,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายอดิเรก

 ไชยวงค

       3,000.00  นายอดิเรก 

ไชยวงค

      3,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 039/2563 6/1/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

73 จางทําอาหารงานวันเด็กแหงชาติ 15,000         15,000.00      เฉพาะเจาะจง  นายจําลอง

  จันทรสม

          15,000  นายจําลอง 

 จันทรสม

     15,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 040/2563 6/1/63            -   

74 จางจัดตกแตงเวทีสถานที่งานวัน

เด็กแหงชาติ

30,000         30,000.00      เฉพาะเจาะจง  วาที่ รต.

กิตติศักดิ์  

โสมนัส

          30,000  วาที่ รต.

กิตติศักดิ์  

โสมนัส

     30,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 041/2563 6/1/63            -   

75 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 4,730          4,730.00        เฉพาะเจาะจง  รานทาวัง

ตาลฟารม

           4,730  รานทาวัง

ตาลฟารม

      4,730.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 034/2563 6/1/63            -   

76 จัดซื้อกรวยจราจร 9,250.00      9,250.00        เฉพาะเจาะจง  รานกุณทิ

ราภัณฑ

       9,250.00  รานกุณทิ

ราภัณฑ

      9,250.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 034/2563 6/1/63            -   

77 จางซอมรถยนตทะเบียน 

83-0497

6,314.60      6,314.60        เฉพาะเจาะจง  อูวิชกลการ        6,314.60  อูวิชกลการ       6,314.60 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 045/2563 10/1/63            -   

78 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4,900          4,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พี

แอนดเอซิส

เตมส

           4,900  หจก.พี

แอนดเอซิส

เตมส

      4,900.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 036/2563 10/1/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

79 จัดซื้อแบบพิมพ 1,333.80      1,333.80        เฉพาะเจาะจง  โรงพิมพ

อาสารักษา

ดินแดน

       1,333.80  โรงพิมพ

อาสารักษา

ดินแดน

      1,333.80 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55902/2563

10/1/63            -   

80 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัส

 416-57-0040 , 416-52-0026, 

416-60-0061

2,800.00      2,800.00        เฉพาะเจาะจง  รานบีพี

เซอรวิส

       2,800.00  รานบีพี

เซอรวิส

      2,800.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 051/2563 15/1/63            -   
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