
 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

1 โครงการซอมแซมถนนแอสฟลทติก 

คอนกรีต ม.2 บานพญาชมภู กวาง 

1.30 เมตร ยาว 9 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

11.70 ตร.ม.

102,000.00     98,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.เชียงใหม

มีโชค

       98,000.00  บจก.

เชียงใหมมีโชค

   98,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 023/2562 8/8/62         3.92

2 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเดือน

พฤศจิกายน

66,602.76      66,602.76        เฉพาะเจาะจง  สหกรณโคนม

เชียงใหม

       66,602.76  สหกรณโคนม

เชียงใหม

   66,602.76 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 004/2563 1/11/62            -   

3 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเดือน

พฤศจิกายน

66,602.76      66,602.76        เฉพาะเจาะจง  สหกรณโคนม

เชียงใหม

       66,602.76  สหกรณโคนม

เชียงใหม

   66,602.76 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 004/2563 1/11/62            -   

4 จัดซื้อน้ําดื่มศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเดือนธันวาคม62

580.00          580.00            เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ กอง

คํา

            580.00  นายพินิจ 

กองคํา

       580.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 

55904/2562

1/12/62            -   

5 จางถายเอกสารโครงการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

1,660.00        1,660.00         เฉพาะเจาะจง  หจก.สารภี

การพิมพ

         1,660.00  หจก.สารภี

การพิมพ

     1,660.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 

55901/62

6/12/62            -   

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

6 จางซอมรถแทคเตอรทะเบียน ตค

1046

21,902.90      21,902.90        เฉพาะเจาะจง  อูวิชกลการ        21,902.90  อูวิชกลการ    21,902.90 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 036/2563 16/12/62            -   

7 จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเดือน

ธันวาคม

57,088.08      57,088.08        เฉพาะเจาะจง  สหกรณโคนม

เชียงใหม

       57,088.08  สหกรณโคนม

เชียงใหม

   57,088.08 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 004/2563 1/12/62            -   

8 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมู 4

 บานทาตนกวาว ปรับปรุงระบบสูบ

น้ําในอาคารโรงสูบน้ําของโครงการ

ระบบประปาหมูบาน  เปลี่ยนปม

หอยโขง 2 ตัว  ตูโหลดคอนโทรล 3 

ชุด  อุปกรณเบรกเกอรและอุปกรณ

ยอย  ปมสารคลอรีน  วาลวและ

ระบบทอภายในโรงสูบ  ระบบ

สายลอฟา

200,000.00     199,000.00      เฉพาะเจาะจง  บจก.ออลไลท

เซอรวิส

      199,000.00  บจก.ออล

ไลทเซอรวิส

  199,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 06/2563 17/12/62         0.50

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณซอย 3 หมู 3 บาน

สุพรรณ กวาง 4 เมตร ยาว 99 เมตร

 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

นอยกวา 396 ตารางเมตร

233,000.00     232,000.00      เฉพาะเจาะจง  นายมงคล  ใจ

ขัน

      208,324.17  นายมงคล  

ใจขัน

  208,324.17 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 07/2563 23/12/62        10.59

10 จัดซื้อน้ําดื่มสํานักงานเดือนมกราคม 1,375.00        1,375.00         เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ กอง

คํา

         1,375.00  นายพินิจ 

กองคํา

     1,375.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 013/2563 1/1/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

11 จัดซื้อน้ําดื่มศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเดือนมกราคม

580.00          580.00            เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ กอง

คํา

            580.00  นายพินิจ 

กองคํา

       580.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 

55904/2562

1/1/63            -   

12 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม 26,607.10      26,607.10        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

       26,607.10  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   26,607.10 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 030/2563 1/1/63            -   

13 คาอาหารเสริมนมเดือนมกราคม 66,602.76      66,602.76        เฉพาะเจาะจง  สหกรณโคนม

เชียงใหม

       66,602.76  สหกรณโคนม

เชียงใหม

   66,602.76 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 004/2563 1/1/63            -   

14 คาหนังสือพิมพเดือนมกราคม 5,580.00        5,580.00         เฉพาะเจาะจง  นายสุรพงษ  

มินทะนา

         5,580.00  นายสุรพงษ 

 มินทะนา

     5,580.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 002/2563 1/1/63            -   

15 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม 6,046.85        6,046.85         เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

         6,046.85  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

     6,046.85 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 029/2563 1/1/63            -   

16 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือน

มกราคม

7,000.00        7,000.00         เฉพาะเจาะจง  หจก.ลานนา

เทค

         7,000.00  หจก.ลานนา

เทค

     7,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 001/2563 1/1/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

17 จัดซื้อของขวัญของรางวัลกิจกรรมวัน

เด็กแหงชาติ 2563

20,028.00      20,028.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.เปาเปา        20,028.00  หจก.เปาเปา    20,028.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 032/2563 2/1/63            -   

18 ปรับปรุงอาคาร ศพส. หมูที่ 6 บานบุ

ปผาราม โดยเปลี่ยนหลังคาจากเดิม

กระเบื้องลอนคูเปนหลังคา Metal  

Sheet และเปลี่ยนฝาเพดาน

400,000.00     400,000.00      เฉพาะเจาะจง  บจก.โกดี้โก       399,500.00  บจก.โกดี้โก   399,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 021/2563 6/1/63         0.13

19 จางถายเอกสารพรอมเขาเลมคูมือ

การจัดทําคําของบประมาณเงิน

อุดหนุน

830.00          830.00            เฉพาะเจาะจง  หจก.สารภี

การพิมพ

            830.00  หจก.สารภี

การพิมพ

       830.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 044/2563 10/1/63            -   

20 จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ ร.10 

พรอมกรอบและขาตั้งไมสัก

3,370.50        3,370.50         เฉพาะเจาะจง  หจก.เอส.อาร 

แลมมิเนท

         3,370.50  หจก.เอส.อาร

 แลมมิเนท

     3,370.50 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 037/2563 13/1/63            -   

21 คาจางทําแผนพับโครงการรณรงค ลด

 ละ เลิก การใชภาชนะโฟมบรรจุ

อาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

8,000.00        8,000.00         เฉพาะเจาะจง  หจก.สารภี

การพิมพ

         8,000.00  หจก.สารภี

การพิมพ

     8,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 048/2563 13/1/63            -   

22 จัดซื้อผาคลุมเกาอี้เสริมฟองน้ําพรอม

ปกชื่อหนวยงาน

37,500.00      37,500.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.ทรงเสนห

 เอ็ม เจ

       37,500.00  บจก.ทรง

เสนห เอ็ม เจ

   37,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 038/2563 16/1/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

23 จางลางทําความสะอาดเครื่องปรับ 

อากาศ รหัส 420-47-0010, 

420-47-0007

2,000.00        2,000.00         เฉพาะเจาะจง  รานพีโฮมคอน

สตรัคชั่น

         2,000.00  รานพี

โฮมคอน

สตรัคชั่น

     2,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 055/2563 17/1/63            -   

24 คาจางทําปายโครงการรณรงคงดเผา 4,210.00        4,210.00         เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

         4,210.00  รานอักษร

ศิลปโฆษณา

     4,210.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 056/2563 17/1/63            -   

25 จัดซื้อวัสดุอุปกรณปรับปรุงภูมิทัศน

เทศบาล

26,920.00      26,920.00        เฉพาะเจาะจง  รานแมปงการ

เดน

       26,920.00  รานแมปง

การเดน

   26,920.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 085/2563 26/1/63            -   

26 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 13,383.56      13,383.56        เฉพาะเจาะจง  บจก.เคซีซีพี 

2011 กรุป

       13,383.56  บจก.เคซีซีพี 

2011 กรุป

   13,383.56 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 041/2563 29/1/63            -   

27 จัดซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศนหนาหอง

ปองกันฯ

8,500.00        8,500.00         เฉพาะเจาะจง  รานแมปงการ

เดน

         8,500.00  รานแมปง

การเดน

     8,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 040/2563 29/1/63            -   

28 จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ สวานไฟฟา

โรตารี่  สวานไฟฟา 16 มิล  สวาน

แบตเตอรี่แบบไรสาย

14,960.00      14,960.00        เฉพาะเจาะจง  รานนิวัฒนการ

ไฟฟา

       14,960.00  รานนิวัฒน

การไฟฟา

   14,960.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 044/2563 31/1/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

29 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัส 

416-60-0055

550.00          550.00            เฉพาะเจาะจง  รานบีพีเซอรวิส             550.00  รานบีพี

เซอรวิส

       550.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 061/2563 31/1/63            -   

30 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัส 

416-58-0045

1,450.00        1,450.00         เฉพาะเจาะจง  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

         1,450.00  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

     1,450.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 057/2563 31/1/63            -   

31 จางเปลี่ยน ยาย ระบบสายไฟบน

เพดาน ระบบกราวดตู 3 เฟส

3,500.00        3,500.00         เฉพาะเจาะจง  คุณบรรจง  

จันติมา

         3,500.00  คุณบรรจง  

จันติมา

     3,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 058/2563 31/1/63            -   

32 จัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบหมุนบุหนัง

พนักสูง

4,500.00        4,500.00         เฉพาะเจาะจง  รานตนานุวัฒน          4,500.00  รานตนา

นุวัฒน

     4,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 046/2563 31/1/63            -   

33 จางปรับยายอุปกรณตัดตอไฟฟาแรง

ต่ํา

4,800.00        4,800.00         เฉพาะเจาะจง  คุณบรรจง  

จันติมา

         4,800.00  คุณบรรจง  

จันติมา

     4,800.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 060/2563 31/1/63            -   

34 จัดซื้อน้ําดื่มศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเดือนกุมภาพันธ

380.00          380.00            เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ กอง

คํา

            380.00  นายพินิจ 

กองคํา

       380.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 

55904/2562

1/2/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

35 จัดซื้อน้ําดื่มเดือนกุมภาพันธ 1,200.00        1,200.00         เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ กอง

คํา

         1,200.00  นายพินิจ 

กองคํา

     1,200.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 013/2563 1/2/63            -   

36 จัดซื้อหนังสือพิมพเดือนกุมภาพันธ 5,220.00        5,220.00         เฉพาะเจาะจง  นายสุรพงษ  

มินทะนา

         5,220.00  นายสุรพงษ 

 มินทะนา

     5,220.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 002/2563 1/2/63            -   

37 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตราชการ

เดือนกุมภาพันธ

6,312.86        6,312.86         เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

         6,312.86  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

     6,312.86 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 029/2563 1/2/63            -   

38 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือน

กุมภาพันธ

7,000.00        7,000.00         เฉพาะเจาะจง  หจก.ลานนา

เทค

         7,000.00  หจก.ลานนา

เทค

     7,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 001/2563 1/2/63            -   

39 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตราชการ

เดือนกุมภาพันธ

20,650.87      20,650.87        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

       20,650.87  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   20,650.87 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 030/2563 1/2/63            -   

40 คาอาหารเสริมนมเดือนกุมภาพันธ 60,259.64      60,259.64        เฉพาะเจาะจง  สหกรณโคนม

เชียงใหม

       60,259.64  สหกรณโคนม

เชียงใหม

   60,259.64 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 004/2563 1/2/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

41 โครงการกอสรางขยายถนนสายหลัง

วัดบุปผาราม หมูที่ 6 ตําบลชมภู 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ขนาด

กวาง 2 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

370 ตารางเมตร พรอมไหลทางหิน

คลุกอัดแนน 1 ขาง กวาง 0.30 เมตร

210,000.00     210,000.00      เฉพาะเจาะจง  บจก.โกดี้โก       209,500.00  บจก.โกดี้โก   209,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 09/2563 18/2/63         0.24

42 โครงการปรับปรุงอาคาร ศพส. หมูที่

 6 บานบุปผาราม ตําบลชมภู อําเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม โดยเปลี่ยน

หลังคาจากเดิมกระเบื้องลอนคูเปน

หลังคา Metal  Sheet และเปลี่ยน

ฝาเพดาน

400,000.00     400,000.00      เฉพาะเจาะจง  บจก.โกดี้โก       399,500.00  บจก.โกดี้โก   399,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 08/2563 18/2/63         0.13

43 จางถายเอกสารงานประชุมสภา

เทศบาล

1,686.00        1,686.00         เฉพาะเจาะจง  หจก.สารภี

การพิมพ

         1,686.00  หจก.สารภี

การพิมพ

     1,686.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 066/2563 19/2/63            -   

44 คาจางเหมาทําปายรับสมัครนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

2,400.00        2,400.00         เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

         2,400.00  รานอักษร

ศิลปโฆษณา

     2,400.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 067/2563 19/2/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

45 จางซอมแซมรถราง รหัส 

020-62-0001

3,531.00        3,531.00         เฉพาะเจาะจง  อูวิชกลการ          3,531.00  อูวิชกลการ      3,531.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 065/2563 19/2/63            -   

46 จางทําปายสแตนเลส สติกเกอร งาน

ปองกัน

12,800.00      12,800.00        เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

       12,800.00  รานอักษร

ศิลปโฆษณา

   12,800.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 064/2563 19/2/63            -   

47 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 20,200.00      20,200.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

       20,200.00  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

   20,200.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 047/2563 19/2/63            -   

48 จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

พรอมเหรียญและบัตรประจําตัวสุนัข

46,560.00      46,560.00        เฉพาะเจาะจง  รานตะวัน        46,560.00  รานตะวัน    46,560.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 048/2563 19/2/63            -   

49 จางซอมเลื่อยยนต รหัส วอ.003/55 730.00          730.00            เฉพาะเจาะจง  รานชางแดง

บริการ

            730.00  รานชางแดง

บริการ

       730.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 069/2563 20/2/63            -   

50 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 9,800.00        9,800.00         เฉพาะเจาะจง  หจก.คอมซัพ

พอรท

         9,800.00  หจก.คอม

ซัพพอรท

     9,800.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 052/2563 20/2/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

51 จางเหมาทําปายประชาสัมพันธํ

เทศบาล

10,800.00      10,800.00        เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

       10,800.00  รานอักษร

ศิลปโฆษณา

   10,800.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 068/2563 20/2/63            -   

52 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 59,000.00      59,000.00        เฉพาะเจาะจง  รานธีรดา ฟารม        59,000.00  รานธีรดา 

ฟารม

   59,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 050/2563 20/2/63            -   

53 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 74,276.00      74,276.00        เฉพาะเจาะจง  รานนิวัฒนการ

ไฟฟา

       74,276.00  รานนิวัฒน

การไฟฟา

   74,276.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 051/2563 20/2/63            -   

54 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 20,838.00      20,838.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

       20,838.00  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

   20,838.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 054/2563 24/2/63            -   

55 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 19,920.00      19,920.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.โกลบอล 

205 (ประเทศ

ไทย)

       19,920.00  บจก.โก

ลบอล 205 

(ประเทศไทย)

   19,920.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 055/2563 25/2/63            -   

56 จัดซื้อตูบานเลื่อนเอนกประสงค 23,600.00      23,600.00        เฉพาะเจาะจง  รานตนานุวัฒน        23,600.00  รานตนา

นุวัฒน

   23,600.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 056/2563 25/2/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

57 จัดซื้อเจลอนามัยลางมือ 3,420.00        3,420.00         เฉพาะเจาะจง  บจก.เคซีซีพี 

2011 กรุป

         3,420.00  บจก.เคซีซีพี 

2011 กรุป

     3,420.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 060/2563 26/2/63            -   

58 คาแกสโครงการอบรมชุดปฎิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติ

500.00          500.00            เฉพาะเจาะจง  นายสุชาติ  

ทรงสุภา

            500.00  นายสุชาติ  

ทรงสุภา

       500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 55901/

สป63

28/2/63            -   

59 คาน้ํามันโครงการอบรมชุดปฎิบัติ

การจิตอาสาภัยพิบัติ

804.00          804.00            เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

            804.00  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

       804.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 55901/

สป63

28/2/63            -   

60 คาเติมเคมีแหงถังดับเพลิง จํานวน 10

 ถัง โครงการอบรมชุดปฎิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติ

6,000.00        6,000.00         เฉพาะเจาะจง  สยามไฟร

แอนดเรสคิวส

อีควิปเมนท

         6,000.00  สยามไฟร

แอนดเรส

คิวสอีควิป

เมนท

     6,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 55901/

สป63

28/2/63            -   

61 จางทําอาหารพรอมเครื่องดื่ม

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติ

28,000.00      28,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายจําลอง  

จันทรสม

       28,000.00  นายจําลอง  

จันทรสม

   28,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 55901/

สป63

28/2/63            -   

62 คาน้ําดื่มศูนยพัฒนาเด็กเล็กเดือน

มีนาคม

640.00          640.00            เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ กอง

คํา

            640.00  นายพินิจ 

กองคํา

       640.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 

55904/2562

1/3/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

63 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตราชการ

เดือนมีนาคม

5,052.73        5,052.73         เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

         5,052.73  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

     5,052.73 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 029/2563 1/3/63            -   

64 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตราชการ

เดือนมีนาคม

21,459.62      21,459.62        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

       21,459.62  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   21,459.62 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 030/2563 1/3/63            -   

65 คาปายโครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา

360.00          360.00            เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

            360.00  รานอักษร

ศิลปโฆษณา

       360.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 073/2563 2/3/63            -   

66 คาอาหาร อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

โครงการรณรงคปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบา

3,250.00        3,250.00         เฉพาะเจาะจง  นางสมนา  

ขันทรักษ

         3,250.00  นางสมนา  

ขันทรักษ

     3,250.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 

55905/43

2/3/63            -   

67 โครงการกอสรางศูนยขอมูลขาวสาร

เทศบาลตําบลชมภู บริเวณหนา

สํานักงานเทศบาลตําบลชมภู หมู 8 

บานศรีดอนมูล กวาง 5 เมตร ยาว 

10 เมตร

296,083.00     296,083.00      เฉพาะเจาะจง  นส.อรอนงค  

เจิมจันทร

      296,083.00  นส.อรอนงค 

 เจิมจันทร

  296,083.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 010/2563 3/3/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

68 จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค  เกาอี้บุ

นวมขาเหล็ก

51,600.00      51,600.00        เฉพาะเจาะจง  รานตนานุวัฒน        51,600.00  รานตนา

นุวัฒน

   51,600.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 061/2563 4/3/63            -   

69 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 12,500.00      12,500.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

       12,500.00  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

   12,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 063/2563 6/3/63            -   

70 จัดซื้อโคมไฟถนนพรอมขาและ

อุปกรณ

112,500.00     112,500.00      เฉพาะเจาะจง  รานนิวัฒนการ

ไฟฟา

      106,250.00  รานนิวัฒน

การไฟฟา

  106,250.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 097/2563 7/3/63         5.56

71 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการเทศบาล

เคลื่อนที่

1,570.00        1,570.00         เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

         1,570.00  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

     1,570.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 55901/

สป63

11/3/63            -   

72 จางทําปายประชาสัมพันธกิจกรรม

เทศบาล

4,580.00        4,580.00         เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

         4,580.00  รานอักษร

ศิลปโฆษณา

     4,580.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 074/2563 11/3/63            -   

73 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 4,660.00        4,660.00         เฉพาะเจาะจง  รานทิพยปญญา          4,660.00  รานทิพย

ปญญา

     4,660.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 064/2563 11/3/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

74 จัดซื้อผลิตภัณฑฆาเชื้อโรคและทํา

ความสะอาด

10,750.00      10,750.00        เฉพาะเจาะจง  รานตะวัน        10,750.00  รานตะวัน    10,750.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 068/2563 13/3/63            -   

75 จางซอมรถยนตทะเบียน ขก 2778 12,932.02      12,932.02        เฉพาะเจาะจง  อูวิชกลการ        12,932.02  อูวิชกลการ    12,932.02 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 075/2563 16/3/63            -   

76 จัดซื้อครุภัณฑวัสดุหองศูนยขอมูล

ขาวสารราชการ จํานวน 8 รายการ

71,150.00      71,150.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.สิบทิศ 

(2555)

       71,150.00  หจก.สิบทิศ 

(2555)

   71,150.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 11/2563 16/3/63            -   

77 จางเหมาถายเอกสารการแบงเขต

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

3,060.00        3,060.00         เฉพาะเจาะจง  รานชํานาญ

คอมพิวเตอร

         3,060.00  รานชํานาญ

คอมพิวเตอร

     3,060.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 078/2563 17/3/63            -   

78 จางทําปายประชาสัมพันธปองกัน

โรคติดตอไวรัสโคโรนา

3,500.00        3,500.00         เฉพาะเจาะจง  รานวีดีไซน          3,500.00  รานวีดีไซน      3,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 080/2563 17/3/63            -   

79 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 10,360.00      10,360.00        เฉพาะเจาะจง  รานซีทีทีเทรด

ดิ้ง

       10,360.00  รานซีทีทีเท

รดดิ้ง

   10,360.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 071/2563 17/3/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

80 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 30,100.00      30,100.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

       30,100.00  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

   30,100.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 070/2563 17/3/63            -   

81 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการปรับปรุง

สภาพแวดลอม (5ส)

2,070.00        2,070.00         เฉพาะเจาะจง  นส.สุนีย  จําปา          2,070.00  นส.สุนีย  

จําปา

     2,070.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 55901/

สป63

23/3/63            -   

82 จัดซื้อคลอรีน 7,600.00        7,600.00         เฉพาะเจาะจง  รานตะวัน          7,600.00  รานตะวัน      7,600.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 082/2563 25/3/63            -   

83 จัดซื้อวัสดุอุปกรณจัดทําหนากาก

อนามัย

26,595.00      26,595.00        เฉพาะเจาะจง  นส.วิจิตรา  

โคดาธรรม

       26,595.00  นส.วิจิตรา  

โคดาธรรม

   26,595.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 084/2563 25/3/63            -   

84 โครงการกําจัดวัชพืชลําเหมือง หมูที่ 

2 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม 

จํานวน 2 โครงการ

10,200.00      10,200.00        เฉพาะเจาะจง  นายอนันต  

ชมชื่น

       10,200.00  นายอนันต  

ชมชื่น

   10,200.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 026/2563 26/3/63            -   

85 จางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลม

แผนพัฒนาทองถิ่น

15,370.00      15,370.00        เฉพาะเจาะจง  รานชํานาญ

คอมพิวเตอร

       15,370.00  รานชํานาญ

คอมพิวเตอร

   15,370.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 081/2563 26/3/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

86 โครงการกําจัดวัชพืชลําเหมือง หมูที่ 

8 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม 

จํานวน 5 โครงการ

23,200.00      23,200.00        เฉพาะเจาะจง  นายทวน  

แวนจันทร

       23,200.00  นายทวน  

แวนจันทร

   23,200.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 031/2563 26/3/63            -   

87 โครงการกําจัดวัชพืชลําเหมือง หมูที่ 

5 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม 

จํานวน 3 โครงการ

33,400.00      33,400.00        เฉพาะเจาะจง  นายสําเภา  จิ

นะคําปา

       33,400.00  นายสําเภา  

จินะคําปา

   33,400.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 028/2563 26/3/63            -   

88 โครงการกําจัดวัชพืชลําเหมือง หมูที่ 

1 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม 

จํานวน 4 โครงการ

49,600.00      49,600.00        เฉพาะเจาะจง  นายทวน  

แวนจันทร

       49,600.00  นายทวน  

แวนจันทร

   49,600.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 025/2563 26/3/63            -   

89 โครงการกําจัดวัชพืชลําเหมือง หมูที่ 

4 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม 

จํานวน 6 โครงการ

52,600.00      52,600.00        เฉพาะเจาะจง  นายสิงหคํา  

ปารมี

       52,600.00  นายสิงหคํา 

 ปารมี

   52,600.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 027/2563 26/3/63            -   

90 โครงการกําจัดวัชพืชลําเหมือง หมูที่ 

6 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม 

จํานวน 5 โครงการ

53,800.00      53,800.00        เฉพาะเจาะจง  นายชัยวัฒน  

ใจมา

       53,800.00  นายชัยวัฒน 

 ใจมา

   53,800.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 029/2563 26/3/63            -   

91 โครงการกําจัดวัชพืชลําเหมือง หมูที่ 

7 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม 

จํานวน 3 โครงการ

81,500.00      81,500.00        เฉพาะเจาะจง  นายประยูร  

ปนทะนัน

       81,500.00  นายประยูร 

 ปนทะนัน

   81,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 030/2563 26/3/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

92 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,967.00        5,967.00         เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

         5,967.00  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

     5,967.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 089/2563 30/3/63            -   

93 โครงการกําจัดวัชพืชลําเหมือง หมูที่ 

9 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม 

จํานวน 3 โครงการ

64,900.00      64,900.00        เฉพาะเจาะจง  นายสุรศักดิ์  

ไชยแกว

       64,900.00  นายสุรศักดิ์  

ไชยแกว

   64,900.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 033/2563 30/3/63            -   

94 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตราชการ

เดือนเมษายน

2,867.41        2,867.41         เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

         2,867.41  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

     2,867.41 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 092/2563 1/4/63            -   

95 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตราชการ

เดือนเมษายน

12,586.09      12,586.09        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

       12,586.09  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   12,586.09 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 091/2563 1/4/63            -   

96 จัดซื้อถังพนสารเคมีความจุ 16 ลิตร 

จํานวน 10 ชุด

14,500.00      14,500.00        เฉพาะเจาะจง  รานตะวัน        14,500.00  รานตะวัน    14,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 

55905/73

1/4/63            -   

97 จัดซื้อแบตเตอรี่รถทะเบียน ขย 8045 3,937.60        3,937.60         เฉพาะเจาะจง  อูวิชกลการ          3,937.60  อูวิชกลการ      3,937.60 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 095/2563 2/4/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

98 จัดซื้อถุงมือยางทางการแพทย 5,700.00        5,700.00         เฉพาะเจาะจง  รานตะวัน          5,700.00  รานตะวัน      5,700.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 096/2563 2/4/63            -   

99 จางซอมเครื่องตัดหญา รหัส 

630-58-0010-0011

1,620            1,620.00         เฉพาะเจาะจง  รานสันกลาง 

เอ็ม วี คารไบด

             1,620  รานสันกลาง 

เอ็ม วี คารไบด

     1,620.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 085/2563 8/4/63            -   

100 คาปายโครงการปองกันและแกไข

ปญหาหมอกควันไฟปา

3,240.00        3,240.00         เฉพาะเจาะจง  รานวีดีไซน          3,240.00  รานวีดีไซน      3,240.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 086/2563 8/4/63            -   

101 คาปรับปรุงเสารับสงวิทยุสื่อสาร 49,200          49,200.00        เฉพาะเจาะจง  รานเทคนิค

ไลทซัพพลาย

กรุป

            49,200  รานเทคนิค

ไลทซัพพลาย

กรุป

   49,200.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 084/2563 8/4/63            -   

102 จัดซื้อครุภัณฑไฟสัญญาณวับวาบ

พรอมกลองเสียงไซเรนรถกูชีพ 

จํานวน 2 ชุด

53,000.00      53,000.00        เฉพาะเจาะจง  รานสยามไฟร

แอนดเรสคิวส

อีควิปเมนท

       53,000.00  รานสยาม

ไฟรแอนดเรส

คิวสอีควิป

เมนท

   53,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 098/2563 8/4/63            -   

103 จัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

26,400.00      26,400.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.โปรวิชั่น

โพรไวเตอร

       26,400.00  บจก.โปรวิชั่น

โพรไวเตอร

   26,400.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 099/2563 10/4/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

104 จัดซื้อหมึกพิมพคอมพิวเตอร 3,100.00        3,100.00         เฉพาะเจาะจง  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

         3,100.00  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

     3,100.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 102/2563 15/4/63            -   

105 คาปายโครงการศูนยประสานงานเฝา

ระวังการระบาดไวรัสโควิด-19

4,740.00        4,740.00         เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

         4,740.00  รานอักษร

ศิลปโฆษณา

     4,740.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 089/2563 20/4/63            -   

106 ครุภัณฑสํานักงานพัดลมไอน้ํา แบบ

แขวนผนัง ขนาด 26 นิ้ว พรอม

อุปกรณประกอบชุด จํานวน 10 ชุด

258,000.00     258,000.00      เฉพาะเจาะจง  บจก.

มาสเตอรคู

ลนอรธเทิรน

      258,000.00  บจก.

มาสเตอรคู

ลนอรธเทิรน

  258,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 14/2563 20/4/63            -   

107 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณทางเขาประปาหมูบาน

 หมูที่ 3 ตําบลชมภู อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร

 ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่

ไมนอยกวา 140 ตารางเมตร

81,000.00      81,000.00        เฉพาะเจาะจง  นายมงคล  ใจ

ขัน

       81,000.00  นายมงคล  

ใจขัน

   81,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 13/2563 20/4/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

108 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 4 

ไปซอย 6 หมูที่ 2 บานพญาชมภู 

ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม รางระบายน้ําขนาดกวาง 

0.30 เมตร ยาว 133 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.60 เมตร

277,000.00     270,000.00      เฉพาะเจาะจง  บจก.ออลไลท

เซอรวิส

      270,000.00  บจก.ออล

ไลทเซอรวิส

  270,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 15/2563 21/4/63         2.53

109 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณ

หนาบริษัท โกลมิลค จํากัด หมูที่ 1 

ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 

1.20 เมตร จํานวน 21 ทอน พรอม

บอพักน้ําทิ้ง 2 บอ รวมความยาวไม

นอยกวา 22.80 เมตร

199,000.00     199,000.00      เฉพาะเจาะจง  บจก.ออลไลท

เซอรวิส

      199,000.00  บจก.ออล

ไลทเซอรวิส

  199,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 16/2563 21/4/63            -   

110 จัดซื้อเจลแอลกอฮอล 43,600.00      43,600.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.ออลไลท

เซอรวิส

       43,600.00  บจก.ออล

ไลทเซอรวิส

   43,600.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 106/2563 21/4/63            -   

111 คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

โครงการรณรงคปองกันและลด

อุบัติภัยทางถนน

1,500            1,500.00         เฉพาะเจาะจง  นางสมนา  

ขันทรักษ

             1,500  นางสมนา  

ขันทรักษ

     1,500.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 55901/

สป63

22/4/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

112 คาปายโครงการรณรงคปองกันและ

ลดอุบัติภัยทางถนน

1,800            1,800.00         เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

             1,800  รานอักษร

ศิลปโฆษณา

     1,800.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 55901/

สป63

22/4/63            -   

113 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด

สําหรับวัดไข

22,190.00      22,190.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.ออลไลท

เซอรวิส

       22,190.00  บจก.ออล

ไลทเซอรวิส

   22,190.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 

55905/90

23/4/63            -   

114 จัดซื้อเจลแอลกอฮอลสเปรยและ

อุปกรณ

29,000.00      29,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.ออลไลท

เซอรวิส

       29,000.00  บจก.ออล

ไลทเซอรวิส

   29,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 

55905/88

23/4/63            -   

115 จัดซื้อถุงมือยางปรอทวัดไขและ

อุปกรณ

34,215.00      34,215.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.ออลไลท

เซอรวิส

       34,215.00  บจก.ออล

ไลทเซอรวิส

   34,215.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 

55905/89

23/4/63            -   

116 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรโนตบุค 21,000.00      21,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

       21,000.00  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

   21,000.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 17/2563 5/5/63            -   

117 จัดซื้อเจลแอลกอฮอล 49,560.00      49,560.00        เฉพาะเจาะจง  บจก.ออลไลท

เซอรวิส

       49,560.00  บจก.ออล

ไลทเซอรวิส

   49,560.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 ชม 

55905/95

7/5/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

118 จัดซื้อคลอรีน 6 ถัง 22,800.00      22,800.00        เฉพาะเจาะจง  รานตะวัน        22,800.00  รานตะวัน    22,800.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตามเงื่อนไข

ที่กําหนด

 116/2563 8/5/63            -   

119 โครงการกอสรางหลังคาอาคารสระ

วายน้ํามาตรฐาน หมูที่ 6 บานบุ

ปผาราม ตําบลชมภู อําเภอสารภี

600,000         594,000         e-bidding หจก.เพชรนคร

แอนดซัน

กอสราง

          479,000 หจก.เพชร

นครแอนดซัน

กอสราง

      479,000 คุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด 

และเสนอราคาต่ําสุด

  12/2563 20/4/2563        20.17

 จังหวัดเชียงใหม กอสรางหลังคาโครง

เหล็ก กวาง 10 เมตร  ยาว 16 เมตร

   บจก.เจาสัว

ออม 168 

เชียงใหม

          495,000          

     หจก.เอ็น.ด.ี

สรางสรรค 

คอนสตรัคชั่น

          504,999          

     บจก.โกดี้โก           506,000          

     หจก.อุทัยโยธา           530,000          

     หจก.ว.วัฒนา

ประสบสุข

กอสราง

          571,100          

     หจก.สิบทิศ

(2555)

          575,000          
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