
 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

1 คาอาหารเสริมนมโรงเรียนเดือน

กรกฎาคม

59,884.58     59,884.58        เฉพาะเจาะจง  สหกรณโคนม

เชียงใหม

    59,884.58  

0994000433

859

 สหกรณโคนม

เชียงใหม

   59,884.58 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 001/2563 8/6/63            -   

2 จัดซื้อน้ําดื่มศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เดือนกรกฎาคม

580             580                เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ  

กองคํา

             580  

3501900299

518

 นายพินิจ  

กองคํา

            580 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55904/2562

30/9/62            -   

3 จัดซื้อน้ําดื่มเดือนกรกฎาคม 1,000           1,000             เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ  

กองคํา

          1,000  

3501900299

518

 นายพินิจ  

กองคํา

         1,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 013/2563 12/11/62            -   

4 คาหนังสือพิมพเดือนกรกฎาคม 5,580           5,580             เฉพาะเจาะจง  นายสุรพงษ  

มินทะนา

          5,580  

3571200050

525

 นายสุรพงษ 

 มินทะนา

         5,580 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 093/2563 31/3/63            -   

5 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือน

กรกฎาคม

7,000           7,000             เฉพาะเจาะจง  หจก.ลานนา

เทค

          7,000  

0503550004

007

 หจก.ลานนา

เทค

         7,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 082/2563 31/3/63            -   

6 จัดซื้อน้ํามันรถยนตเดือน

กรกฎาคม

17,681.95     17,681.95        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

    17,681.95  

0503541002

889

 หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   17,681.95 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 154/2563 1/7/63            -   

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

7 จัดซื้อน้ํามันรถยนตเดือน

กรกฎาคม

4,410.88       4,410.88         เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

      4,410.88  

0503541002

889

 หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

     4,410.88 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 153/2563 1/7/63            -   

8 จางซอมเครื่องสํารองไฟ รหัส 

478-61-0036

950             950                เฉพาะเจาะจง  รานบีพีเซอรวิส              950  

3510100019

986

 รานบีพี

เซอรวิส

            950 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 109/2563 2/7/63            -   

9 จางซอมบานประตูสวิงกอง

สาธารณสุขฯ

2,800           2,800             เฉพาะเจาะจง  คุณภาณุพงศ 

 พยัคฆสัก

          2,800  

1505300003

411

 คุณภาณุพงศ

  พยัคฆสัก

         2,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 112/2563 3/7/63            -   

10 จางทําปายไวนิลหามทิ้งขยะ 3,500           3,500             เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

          3,500  

3501900137

534

 รานอักษร

ศิลปโฆษณา

         3,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55905/116

3/7/63            -   

11 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 

24,000 บีทียู กองชาง

43,400         43,400            เฉพาะเจาะจง  บจก.นิยมพานิช          33,330  

0505492000

034

 บจก.นิยม

พานิช

       33,330 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 156/2563 3/7/63        23.20

12 จางเหมาเชาติดตั้งระบบ 

webcam พรอมดูแลระบบจัด

ประชุมโปรแกรม zoom

4,000           4,000             เฉพาะเจาะจง  นายกรวุฒิ  

อาศนะ

          4,000  

3500600011

143

 นายกรวุฒิ  

อาศนะ

         4,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 114/2563 10/7/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

13 จัดซื้อวัสดุโครงการปลูกพืชผัก

ปลอดสาร แปลง ปลูก ปน สูภัย

โควิด 2019

8,591           8,591             เฉพาะเจาะจง  รานนิวัฒนการ

ไฟฟา

          8,591  

5500500004

273

 รานนิวัฒน

การไฟฟา

         8,591 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 159/2563 13/7/63            -   

14 จัดซื้อวัสดุโครงการปลูกพืชผัก

ปลอดสาร แปลง ปลูก ปน สูภัย

โควิด 2019

10,150         10,150            เฉพาะเจาะจง  รานแมปงการ

เดน

         10,150  

3501400096

260

 รานแมปง

การเดน

       10,150 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 160/2563 13/7/63            -   

15 จางทําสื่อวีดีทัศนกิจกรรม

เทศบาลของกองสาธารณสุขฯ

6,000           6,000             เฉพาะเจาะจง  นายกรวุฒิ  

อาศนะ

          6,000  

3500600011

143

 นายกรวุฒิ  

อาศนะ

         6,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 117/2563 14/7/63            -   

16 จางทําปายเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

4,530           4,530             เฉพาะเจาะจง  รานวีดีไซน           4,530  

3500100472

818

 รานวีดีไซน          4,530 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 118/2563 16/7/63            -   

17 จางทําปายอคิลิคติดสติกเกอร 700             700                เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

             700  

3501900137

534

 รานอักษร

ศิลปโฆษณา

            700 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 121/2563 21/7/63            -   

18 จางซอมเครื่องพิมพเลเซอร รหัส

 485-57-0033

3,950           3,950             เฉพาะเจาะจง  รานบีพีเซอรวิส           3,950  

3510100019

986

 รานบีพี

เซอรวิส

         3,950 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 120/2563 21/7/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 11,602         11,602            เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

         11,602  

0503542003

242

 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

       11,602 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 163/2563 21/7/63            -   

20 จัดซื้อผลิตภัณฑกําจัดแมลง

โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก

14,400         14,400            เฉพาะเจาะจง  หจก.พีทีเพสท

เซอรวิส

         14,400  

0503561001

446

 หจก.พีที

เพสทเซอรวิส

       14,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 162/2563 21/7/63            -   

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 27,120         27,120            เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

         27,120  

0503542003

242

 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

       27,120 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 165/2563 21/7/63            -   

22 จางทําตรายาง 4,770           4,770             เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

          4,770  

0503542003

242

 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

         4,770 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 122/2563 22/7/63            -   

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 23,400         23,400            เฉพาะเจาะจง  บจก.โกลบอล 

205 (ประเทศ

ไทย)

         23,400  

0125556001

587

 บจก.โก

ลบอล 205 

(ประเทศไทย)

       23,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 166/2563 22/7/63            -   

24 จางจัดรูปขบวนพรอมวงดุริยางค

โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก

3,000           3,000             เฉพาะเจาะจง  นายสุรพล  

อนุสรพรพงศ

          3,000  

3710500068

664

 นายสุรพล  

อนุสรพรพงศ

         3,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 123/2563 23/7/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

25 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการ

พัฒนากลุมสตรีตําบลชมภู

3,536           3,536             เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

          3,536  

0503542003

242

 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

         3,536 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 169/2563 23/7/63            -   

26 ปายไวนิลรณรงคปองกันการ

แพรระบาดโรคไขเลือดออก

3,600           3,600             เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

          3,600  

3501900137

534

 รานอักษร

ศิลปโฆษณา

         3,600 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 124/2563 23/7/63            -   

27 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,895           4,895             เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

          4,895  

0503542003

242

 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

         4,895 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 168/2563 23/7/63            -   

28 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน

เปด จํานวน 2 ตูๆ ละ 5,400 

บาท

11,000         11,000            เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม

พรภัณฑ

         10,800  

0503529000

499

 หจก.

เชียงใหมพร

ภัณฑ

       10,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 167/2563 23/7/63         1.82

29 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 30,250         30,250            เฉพาะเจาะจง  รานแมปงการ

เดน

         30,250  

3501400096

260

 รานแมปง

การเดน

       30,250 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 170/2563 23/7/63            -   

30 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 39,630         39,630            เฉพาะเจาะจง  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

         39,630  

0503545001

208

 หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

       39,630 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 172/2563 29/7/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

31 จัดซื้อทรายเคลือบและ

ผลิตภัณฑกําจัดแมลง

47,600         47,600            เฉพาะเจาะจง  หจก.พีทีเพสท

เซอรวิส

         47,600  

0503561001

446

 หจก.พีที

เพสทเซอรวิส

       47,600 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 173/2563 29/7/63            -   

32 จางซอมรถจักรยานยนต 

ทะเบียน 1กฆ7891

2,030           2,030             เฉพาะเจาะจง  นายดวงคํา  

จันทรตา

          2,030  

3501900304

015

 นายดวงคํา  

จันทรตา

         2,030 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 125/2563 30/7/63            -   

33 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร 105,900 บาท 

และจอรับภาพแบบขาตั้ง 5,900

 บาท

135,800       135,800          เฉพาะเจาะจง  หจก.ลานนา

เทค

       111,800  

0503550004

007

 หจก.ลานนา

เทค

      111,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 20/2563 30/7/63        17.67

34 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท

ติกคอน กรีต โดยวิธี Over Lay 

ซอย 6 ม.7 บานแมสะลาบ 

ปริมาณงาน ชวงที่ 1 กวาง 3.50

 ม. ยาว 44 ม. และขนาดกวาง 4

 ม. ยาว 82 ม. หนา 0.05 ม. 

หรือมีพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีต

ไมนอยกวา 482 ตร.ม. ชวงที่ 2 

กวาง 3.50 ม. ยาว 36 ม. หนา 

0.05 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟลทติ

กคอนกรีตไมนอยกวา 126 ตร.ม.

206,000       206,000          เฉพาะเจาะจง  บจก.เชียงใหม

มีโชค

       205,500  

0505555002

179

 บจก.

เชียงใหมมีโชค

      205,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 22/2563 30/7/63         0.24



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

35 ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 

บริเวณขางบานพอดี  หนอแกว 

ม.6 ปริมาณงาน กวาง 3 ม. ยาว

 165 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี

พื้นที่ไมนอยกวา 495 ตร.ม.

231,000       231,000          เฉพาะเจาะจง  บจก.เชียงใหม

มีโชค

       230,500  

0505555002

179

 บจก.

เชียงใหมมีโชค

      230,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 21/2563 30/7/63         0.22

36 จางซอมรถยนตทะเบียน กย575 2,043.70       2,043.70         เฉพาะเจาะจง  อูวิชกลการ       2,043.70  

3560100851

126

 อูวิชกลการ      2,043.70 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 126/2563 31/7/63            -   

37 จางซอมเลื่อยโซยนต จํานวน 2 

เครื่อง

3,540           3,540             เฉพาะเจาะจง  รานโอเลเลื่อย

โซ

          3,540  

3100503680

641

 รานโอเล

เลื่อยโซ

         3,540 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 127/2563 31/7/63            -   

38 จางทําปายกิจกรรมเทศบาล

ตําบลชมภู

5,300           5,300             เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

          5,300  

3501900137

534

 รานอักษร

ศิลปโฆษณา

         5,300 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 130/2563 31/7/63            -   

39 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง

เครื่องยนตเบนซินสูบน้ําได 

1,216 ลิตร/นาที ขนาด 13 

แรงมา จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 

20,000 บาท

40,000         40,000            เฉพาะเจาะจง  หจก.ซีเอ็มวอ

เตอรเทค

         40,000  

0503563000

056

 หจก.ซีเอ็มวอ

เตอรเทค

       40,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 174/2563 31/7/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

40 จางเหมาทําสื่อประชาสัมพันธ

กิจกรรมของเทศบาลตําบลชมภู

องคความรูลุมแมน้ําฝายพญาคํา

48,000         48,000            เฉพาะเจาะจง  นายวัชระพันธ

  ปญญา

         48,000  

3500100368

042

 นายวัชระ

พันธ  ปญญา

       48,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 129/2563 31/7/63            -   

41 จัดซื้อเครื่องวิทยุรับสง จํานวน 

10 เครื่องๆ ละ 11,600 บาท

120,000       120,000          เฉพาะเจาะจง  บจก.พีเอส

เซฟตี้แอนด

คอมมูนิเคชั่น

       120,000  

0505556002

342

 บจก.พีเอส

เซฟตี้แอนด

คอมมูนิเคชั่น

      116,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 23/2563 31/7/63         3.33

42 จัดซื้อน้ําดื่มเดือนสิงหาคม 1,075           1,075             เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ  

กองคํา

          1,075  

3501900299

518

 นายพินิจ  

กองคํา

         1,075 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 013/2563 12/11/62            -   

43 คาหนังสือพิมพเดือนสิงหาคม 5,580           5,580             เฉพาะเจาะจง  นายสุรพงษ  

มินทะนา

          5,580  

3571200050

525

 นายสุรพงษ 

 มินทะนา

         5,580 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 093/2563 31/3/63            -   

44 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือน

สิงหาคม

7,000           7,000             เฉพาะเจาะจง  หจก.ลานนา

เทค

          7,000  

0503550004

007

 หจก.ลานนา

เทค

         7,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 082/2563 31/3/63            -   

45 คาอาหารเสริมนมโรงเรียนเดือน

สิงหาคม

62,213.90     62,213.90        เฉพาะเจาะจง  สหกรณโคนม

เชียงใหม

    62,213.90  

0994000433

859

 สหกรณโคนม

เชียงใหม

   62,213.90 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 001/2563 8/6/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

46 จัดซื้อน้ํามันรถยนตเดือนสิงหาคม 20,469.88     20,469.88        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

    20,469.88  

0503541002

889

 หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   20,469.88 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 154/2563 1/7/63            -   

47 จัดซื้อน้ํามันรถยนตเดือนสิงหาคม 5,205.92       5,205.92         เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

      5,205.92  

0503541002

889

 หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

     5,205.92 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 153/2563 1/7/63            -   

48 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3,346           3,346             เฉพาะเจาะจง  รานนิวัฒนการ

ไฟฟา

          3,346  

5500500004

273

 รานนิวัฒน

การไฟฟา

         3,346 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 176/2563 4/8/63            -   

49 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 7,200           7,200             เฉพาะเจาะจง  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

          7,200  

0503545001

208

 หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

         7,200 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 177/2563 4/8/63            -   

50 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กระบวนการมีสวนรวมการ

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

1,300           1,300             เฉพาะเจาะจง  รานชํานาญ

คอมพิวเตอร

          1,300  

3361200058

315

 รานชํานาญ

คอมพิวเตอร

         1,300 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55901/2563

5/8/63            -   

51 จางทําปายโครงการอบรม

ผูประกอบการจําหนายอาหาร

3,500           3,500             เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

          3,500  

3501900137

534

 รานอักษร

ศิลปโฆษณา

         3,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 131/2563 5/8/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

52 จางทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

โครงการรณรงคปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก

7,000           7,000             เฉพาะเจาะจง  นส.วรวีย  

สายสอด

          7,000  

1549900350

212

 นส.วรวีย  

สายสอด

         7,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55905/140

6/8/63            -   

53 จัดซื้อวัสดุชุดทดสอบโคลิฟอรม

ในอาหารชั้นตนโครงการอบรม

ผูประกอบการจําหนายอาหาร

7,200           7,200             เฉพาะเจาะจง  รานตะวัน           7,200  

3100503027

042

 รานตะวัน          7,200 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 132/2563 6/8/63            -   

54 จางซอมเครื่องปรับอากาศ รหัส 

420-58-0020, 420-60-0028, 

420-60-0029, 420-60-0025, 

420-60-0027, 420-60-0026

8,731.20       8,731.20         เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม

ทรัพยสมบูรณ

      8,731.20  

0503531000

841

 หจก.

เชียงใหม

ทรัพยสมบูรณ

     8,731.20 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 133/2563 7/8/63            -   

55 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 350             350                เฉพาะเจาะจง  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

             350  

0503545001

208

 หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

            350 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 179/2563 10/8/63            -   

56 จางทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กระบวนการมีสวนรวมการ

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

2,100           2,100             เฉพาะเจาะจง  นส.วรวีย  

สายสอด

          2,100  

1549900350

212

 นส.วรวีย  

สายสอด

         2,100 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55901/63

10/8/63            -   

57 จางทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

โครงการพัฒนากลุมสตรีตําบล

ชมภู

4,800           4,800             เฉพาะเจาะจง  นส.วรวีย  

สายสอด

          4,800  

1549900350

212

 นส.วรวีย  

สายสอด

         4,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55901/63

10/8/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

58 จางถายเอกสารพรอมเขาเลมราง

เทศบัญญัติ

6,090           6,090             เฉพาะเจาะจง  รานชํานาญ

คอมพิวเตอร

          6,090  

3361200058

315

 รานชํานาญ

คอมพิวเตอร

         6,090 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 134/2563 10/8/63            -   

59 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการ 12 

สิงหาคม ชมภูรวมใจ

870             870                เฉพาะเจาะจง  รานแมปงการ

เดน

             870  

3501400096

260

 รานแมปง

การเดน

            870 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 178/2563 10/8/63            -   

60 จางทําปายโครงการพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

360             360                เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

             360  

3501900137

534

 รานอักษร

ศิลปโฆษณา

            360 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 136/2563 11/8/63            -   

61 จางทําอาหาร อาหารวางพรอม

เครื่องดื่มโครงการพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

1,125           1,125             เฉพาะเจาะจง  นายศุภกิจ  

พุดฟู

          1,125  

3520101122

845

 นายศุภกิจ  

พุดฟู

         1,125 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 135/2563 11/8/63            -   

62 จางซอมเครื่องพิมพเลเซอร รหัส

 485-44-0003

1,350           1,350             เฉพาะเจาะจง  รานบีพีเซอรวิส           1,350  

3510100019

986

 รานบีพี

เซอรวิส

         1,350 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 137/2563 11/8/63            -   

63 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 1,439           1,439             เฉพาะเจาะจง  รานนิวัฒนการ

ไฟฟา

          1,439  

5500500004

273

 รานนิวัฒน

การไฟฟา

         1,439 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 180/2563 11/8/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

64 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการ

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2,420           2,420             เฉพาะเจาะจง  หจก.ไอคิว

กรุปแอนดซัพ

พลาย

          2,420  

0503563004

868

 หจก.ไอคิว

กรุปแอนด

ซัพพลาย

         2,420 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 182/2563 11/8/63            -   

65 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน

เปด จํานวน 3 ตูๆ ละ 5,200 

บาท

15,600         15,600            เฉพาะเจาะจง  รานตนานุวัฒน          15,600  

3509901199

581

 รานตนา

นุวัฒน

       15,600 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 181/2563 11/8/63            -   

66 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัส

 416-52-0026

2,500           2,500             เฉพาะเจาะจง  รานบีพีเซอรวิส           2,500  

3510100019

986

 รานบีพี

เซอรวิส

         2,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 138/2563 13/8/63            -   

67 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม

งานวิเคราะหนโยบายและแผน

5,900           5,900             เฉพาะเจาะจง  รานชํานาญ

คอมพิวเตอร

          5,900  

3361200058

315

 รานชํานาญ

คอมพิวเตอร

         5,900 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 139/2563 14/8/63            -   

68 จางทําปายโครงการศูนยพัฒนา

เด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค

360             360                เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

             360  

3501900137

534

 รานอักษร

ศิลปโฆษณา

            360 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 142/2563 17/8/63            -   

69 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.

2561-2565

6,200           6,200             เฉพาะเจาะจง  รานชํานาญ

คอมพิวเตอร

          6,200  

3361200058

315

 รานชํานาญ

คอมพิวเตอร

         6,200 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 140/2563 17/8/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

70 จางทําเอกสารโครงการศูนย

พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและ

ปลอดโรค

1,200           1,200             เฉพาะเจาะจง  หจก.สารภี

การพิมพ

          1,200  

0503540003

113

 หจก.สารภี

การพิมพ

         1,200 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 143/2563 17/8/63            -   

71 จางทําอาหารกลางวัน อาหาร

วางพรอมเครื่องดื่มโครงการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและ

ปลอดโรค

3,000           3,000             เฉพาะเจาะจง  นายจําลอง  

จันทรสม

          3,000  

3501900277

271

 นายจําลอง  

จันทรสม

         3,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 141/2563 17/8/63            -   

72 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการศูนย

พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพและ

ปลอดโรค

3,420           3,420             เฉพาะเจาะจง  หจก.ไอคิว

กรุปแอนดซัพ

พลาย

          3,420  

0503563004

868

 หจก.ไอคิว

กรุปแอนด

ซัพพลาย

         3,420 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 183/2563 17/8/63            -   

73 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการ

สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

3,499           3,499             เฉพาะเจาะจง  หจก.ไอคิว

กรุปแอนดซัพ

พลาย

          3,499  

0503563004

868

 หจก.ไอคิว

กรุปแอนด

ซัพพลาย

         3,499 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 184/2563 17/8/63            -   

74 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการ

พัฒนาศักยภาพคนพิการ

3,866           3,866             เฉพาะเจาะจง  รานจอยบิวตี้ด

รีม

          3,866  

5330300047

566

 รานจอย

บิวตี้ดรีม

         3,866 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 185/2563 17/8/63            -   

75 จางทําอาหารกลางวันโครงการ

สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

4,950           4,950             เฉพาะเจาะจง  นายจําลอง  

จันทรสม

          4,950  

3501900277

271

 นายจําลอง  

จันทรสม

         4,950 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 144/2563 17/8/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

76 จัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป 36,000         36,000            เฉพาะเจาะจง  หจก.กิต

ตะวันซัพพลาย

         36,000  

0503560003

283

 หจก.กิต

ตะวันซัพพลาย

       36,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 186/2563 17/8/63            -   

77 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัส

 416-60-0054

1,000           1,000             เฉพาะเจาะจง  รานบีพีเซอรวิส           1,000  

3510100019

986

 รานบีพี

เซอรวิส

         1,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 145/2563 18/8/63            -   

78 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย

ปฏิบัติงานปองกันควบคุมโรค

19,980         19,980            เฉพาะเจาะจง  รานรดา

พาณิชย

         19,980  

3540200505

696

 รานรดา

พาณิชย

       19,980 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 189/2563 19/8/63            -   

79 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 37,950         37,950            เฉพาะเจาะจง  รานนิวัฒนการ

ไฟฟา

         37,950  

5500500004

273

 รานนิวัฒน

การไฟฟา

       37,950 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 188/2563 19/8/63            -   

80 ปายโครงการรณรงคคัดแยก

และกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน

450             450                เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

             450  

3501900137

534

 รานอักษร

ศิลปโฆษณา

            450 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 147/2563 20/8/63            -   

81 จัดซื้อภาชนะรองรับการคัดแยก

ขยะมูลฝอย

4,200           4,200             เฉพาะเจาะจง  คุณวันชัย  

วันตะ

          4,200  

1570400218

775

 คุณวันชัย  

วันตะ

         4,200 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 193/2563 20/8/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

82 จัดซื้อวัสดุโครงการรณรงคคัด

แยกและกําจัดขยะมูลฝอยใน

ชุมชน

10,500         10,500            เฉพาะเจาะจง  คุณธนวรรษน 

 บุญนาม

         10,500  

3501900284

332

 คุณธน

วรรษน  บุญ

นาม

       10,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 192/2563 20/8/63            -   

83 จัดซื้อวัสดุโครงการรณรงคคัด

แยกและกําจัดขยะมูลฝอยใน

ชุมชน

10,950         10,950            เฉพาะเจาะจง  คุณนคร  

สะสมจิตร

         10,950  

3501200608

453

 คุณนคร  

สะสมจิตร

       10,950 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 193/2563 20/8/63            -   

84 จางซอมรถยนตทะเบียน ขก 

2779

17,377.87     17,377.87        เฉพาะเจาะจง  อูวิชกลการ     17,377.87  

3560100851

126

 อูวิชกลการ    17,377.87 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 148/2563 20/8/63            -   

85 จัดซื้อสายสัญญาณ HDMI ยาว 

20 เมตร และสายสัญญาณ VGA

 พรอมหัวผู ยาว 20 เมตร

6,099.00       6,099.00         เฉพาะเจาะจง  หจก.ลานนา

เทค

      6,099.00  

0503550004

007

 หจก.ลานนา

เทค

     6,099.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 197/2563 27/8/63            -   

86 จัดซื้อไฟฉาย 8 ตัว 5,712           5,712             เฉพาะเจาะจง  รานนิวัฒนการ

ไฟฟา

          5,712  

5500500004

273

 รานนิวัฒน

การไฟฟา

         5,712 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 198/2563 27/8/63            -   

87 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 14,000         14,000            เฉพาะเจาะจง  รานทิพยปญญา          14,000  

3501200001

842

 รานทิพย

ปญญา

       14,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 200/2563 28/8/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

88 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 9,933           9,933             เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

          9,933  

0503542003

242

 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

         9,933 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 199/2563 28/8/63            -   

89 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 13,260         13,260            เฉพาะเจาะจง  รานแมปงการ

เดน

         13,260  

3501400096

260

 รานแมปง

การเดน

       13,260 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 203/2563 1/9/63            -   

90 ปรับปรุงหองทํางานภายใน

สํานักงาน ทต.ชมภู ม.8 บานศรี

ดอนมูล ปริมาณงานจุดที่ 1 รื้อ

ผนังหองกองคลังเชื่อมกอง

สาธารณสุขฯ พรอมปรับปรุง 

จุดที่ 2 ปรับปรุงหองบรรเทาสา

ธารณภัย จุดที่ 3 ปรับปรุงพื้น

พรอมติดตั้งฝาเพดาน บริเวณ

หนาหองกองชางและหนาหอง

บรรเทาสาธารณภัย

285,110       285,110          เฉพาะเจาะจง  บจก.โกดี้โก        284,000  

0505561018

901

 บจก.โกดี้โก       284,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 024/2563 8/9/63         0.39



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

91 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บริเวณสามแยกราน

ขายของเกาถึงสามแยกวังมัจฉา

พญาชมภู หมู 2 บาน พญาชมภู

 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม 

กวาง 5 ม. ยาว 920 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,600 ตร.ม.

3,000,000     2,654,830.43  e-bidding หจก.แมคํา

วิศวกรรม

    1,985,000  

0503557001

381

หจก.แมคํา

วิศวกรรม

   1,985,000 คุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด 

และเสนอราคา

ต่ําสุด

 25/2563 8/9/2563        33.83
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