
 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

1 แผนพับโครงการรณรงค ลด ละ 

เลิก การใชภาชนะโฟมบรรจุ

อาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคน

ไทย และกฎกระทรวง

สุขลักษณะของสถานที่จําหนาย

อาหาร

8,000           8,000             เฉพาะเจาะจง  หจก.สารภี

การพิมพ

          8,000  

0503540003

113

 หจก.สารภี

การพิมพ

         8,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 048/2563 13/1/63            -   

2 ปายโครงการปองกันและลด

ผลกระทบอันตรายตอสุขภาพ

จากปญหาหมอกควัน ฝุน

ละอองขนาดเล็ก

4,210           4,210             เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

          4,210  

3501900137

534

 รานอักษร

ศิลปโฆษณา

         4,210 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 056/2563 17/1/63            -   

3 คาน้ําดื่มเดือนมีนาคม 1,950           1,950             เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ  

กองคํา

          1,950  

3501900299

518

 นายพินิจ  

กองคํา

         1,950 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 013/2563 12/11/62            -   

4 คาอาหารเสริมนมเดือนมีนาคม 68,963.34     68,963.34        เฉพาะเจาะจง  สหกรณโคนม

เชียงใหม

    68,963.34 0994000433

859

 สหกรณโคนม

เชียงใหม

   68,963.34 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 004/2562 30/9/62            -   

5 คาอาหารเสริมนมชวงปดเทอม 165,760.54   165,760.54      เฉพาะเจาะจง  สหกรณโคนม

เชียงใหม

   165,760.54 0994000433

859

 สหกรณโคนม

เชียงใหม

  165,760.54 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 004/2562 30/9/62            -   

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

6 จัดซื้อน้ําดื่มศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เดือนเมษายน

290             290                เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ  

กองคํา

             290  

3501900299

518

 นายพินิจ  

กองคํา

            290 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55904/2562

30/9/62            -   

7 จัดซื้อน้ําดื่มรับรองผูเขารวม

ปฏิบัติหนาที่จุดคัดกรอง

1,400           1,400             เฉพาะเจาะจง  น้ําดื่มพูลคํา           1,400  

3501900299

518

 น้ําดื่มพูลคํา          1,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 094/2563 2/4/63            -   

8 คาน้ําดื่มเดือนเมษายน 1,975           1,975             เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ  

กองคํา

          1,975  

3501900299

518

 นายพินิจ  

กองคํา

         1,975 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 013/2563 12/11/62            -   

9 คาหนังสือพิมพเดือนเมษายน 5,400           5,400             เฉพาะเจาะจง  นายสุรพงษ  

มินทะนา

          5,400  

3571200050

525

 นายสุรพงษ 

 มินทะนา

         5,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 093/2563 31/3/63            -   

10 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือน

เมษายน

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            -   

11 จางยายเครื่องปรับอากาศติดตั้ง

หองปองกันสาธารณภัยดานหนา

เทศบาล

5,885           5,885             เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม

ทรัพยสมบูรณ

          5,885  

0503531000

841

 หจก.

เชียงใหม

ทรัพยสมบูรณ

         5,885 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 109/2563 29/4/63            -   

12 จัดซื้อสติกเกอรสะทอนแสง

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน

6,000           6,000             เฉพาะเจาะจง  รานฟวเทค           6,000  

1509901404

201

 รานฟวเทค          6,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 107/2563 29/4/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

13 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบ

แขวน ขนาด 25,400 บีทียู หอง

ทะเบียน

32,400.00     32,400.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม

ทรัพยสมบูรณ

    31,880.00  

0503531000

841

 หจก.

เชียงใหม

ทรัพยสมบูรณ

   31,880.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 108/2563 29/4/63         1.60

14 จัดซื้อน้ําดื่มรับรองผูเขารวม

ปฏิบัติหนาที่จุดคัดกรอง

1,050           1,050             เฉพาะเจาะจง  น้ําดื่มพูลคํา           1,050  

3501900299

518

 น้ําดื่มพูลคํา          1,050 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 112/2563 1/5/63            -   

15 คาน้ําดื่มเดือนพฤษภาคม 1,900           1,900             เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ  

กองคํา

          1,900  

3501900299

518

 นายพินิจ  

กองคํา

         1,900 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 013/2563 12/11/62            -   

16 คาหนังสือพิมพเดือนพฤษภาคม 5,580           5,580             เฉพาะเจาะจง  นายสุรพงษ  

มินทะนา

          5,580  

3571200050

525

 นายสุรพงษ 

 มินทะนา

         5,580 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 093/2563 31/3/63            -   

17 จัดซื้อน้ํามันรถยนตเดือน

พฤษภาคม

6,631.53       6,631.53         เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

      6,631.53  

0503541002

889

 หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

     6,631.53 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 092/2563 31/3/63            -   

18 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือน

พฤษภาคม

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            -   

19 จัดซื้อน้ํามันรถยนตเดือน

พฤษภาคม

12,347.08     12,347.08        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

    12,347.08  

0503541002

889

 หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   12,347.08 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 091/2563 31/3/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

20 จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ 2 เครื่อง 21,340         21,340            เฉพาะเจาะจง  บจก.นิยมพานิช          21,340  

0505492000

034

 บจก.นิยม

พานิช

       21,340 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 113/2563 5/5/63            -   

21 จัดซื้อกระเบื้องลอนคู ครอบ

กระเบื้องและสังกะสีชวยเหลือ

ประชาชนที่ไดรับความเสียหาย

จากเหตุวาตภัย

34,307         34,307            เฉพาะเจาะจง  หจก.ตะวัน 

2015

         34,307  

0513558000

281

 หจก.ตะวัน 

2015

       34,307 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 119/2563 8/5/63            -   

22 จางปรับปรุงระบบหอกระจาย

ขาวไรสายพรอมอุปกรณ

38,948         38,948            เฉพาะเจาะจง  บจก.อุดม

ประเสริฐ

         38,948  

0105546142

153

 บจก.อุดม

ประเสริฐ

       38,948 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 091/2563 8/5/63            -   

23 จัดซื้อกระเบื้องหลังคาและ

สังกะสีชวยเหลือประชาชนที่

ไดรับความเสียหายจากเหตุวาต

ภัย

111,077       111,077          เฉพาะเจาะจง  บจก.ดูโฮม        111,077  

0107561000

196

 บจก.ดูโฮม       111,077 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 111/2563 8/5/63            -   

24 คาอาหารเสริมนมโรงเรียน

ระหวางวันที่ 18 พค.63-30 มิย.

63

164,814.32   164,814.32      เฉพาะเจาะจง  สหกรณโคนม

เชียงใหม

   164,814.32  

0994000433

859

 สหกรณโคนม

เชียงใหม

  164,814.32 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 115/2563 8/5/63            -   

25 คาถายเอกสารงานประชุมสภา 4,734.54       4,734.54         เฉพาะเจาะจง  หจก.สารภี

การพิมพ

      4,734.54  

0503540003

113

 หจก.สารภี

การพิมพ

     4,734.54 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 088/2563 20/5/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

26 จางทําตัวอักษรสแตนเลสติด

หองศูนยขอมูลขาวสาร

9,300           9,300             เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

          9,300  

3501900137

534

 รานอักษร

ศิลปโฆษณา

         9,300 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 093/2563 20/5/63            -   

27 จางซอมตูสาขาพรอมเดิน

สายโทรศัพทภายในเทศบาล

10,000         10,000            เฉพาะเจาะจง  รานโซเกียซัพ

พลาย

         10,000  

3501900214

521

 รานโซเกีย

ซัพพลาย

       10,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 092/2563 20/5/63            -   

28 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 13,056         13,056            เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

         13,056  

0503542003

242

 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

       13,056 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 120/2563 20/5/63            -   

29 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล 5,000           5,000             เฉพาะเจาะจง  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

          4,900  

0503545001

208

 หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

         4,900 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 125/2563 22/5/63         2.00

30 จัดซื้อหมอตมน้ําไฟฟาดิจิตอล 

ขนาด 21 ลิตร

10,000         10,000            เฉพาะเจาะจง  ราน nawa 

porn business

          9,990  

5710290031

901

 ราน nawa 

porn 

business

         9,990 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 124/2563 22/5/63         0.10

31 จัดซื้อสาร Benzalkonium 

Chloride (BKC) 80%

18,538.50     18,538.50        เฉพาะเจาะจง  บจก.อินฟนิตี้

พารทแอนด

แมททีเรียลส

    18,538.50  

0205553019

930

 บจก.อินฟ

นิตี้พารท

แอนดแมทที

เรียลส

   18,538.50 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 123/2563 22/5/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

32 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 14,581         14,581            เฉพาะเจาะจง  หจก.เปาเปา          14,581  

0503550005

305

 หจก.เปาเปา        14,581 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 128/2563 27/5/63            -   

33 จางซอมเครื่องพิมพเลเซอร รหัส

 485-60-0050

700             700                เฉพาะเจาะจง  รานบีพีเซอรวิส              700  

3510100019

986

 รานบีพี

เซอรวิส

            700 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 097/2563 29/5/63            -   

34 จางซอมรถยนตทะเบียน กย575 4,388.16       4,388.16         เฉพาะเจาะจง  อูวิชกลการ       4,388.16  

3560100851

126

 อูวิชกลการ      4,388.16 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 096/2563 29/5/63            -   

35 จางซอมเครื่องตัดหญาและเลื่อย

โซยนต จํานวน 6 เครื่อง

4,910           4,910             เฉพาะเจาะจง  รานโอเลเลื่อย

โซ

          4,910  

3100503680

641

 รานโอเล

เลื่อยโซ

         4,910 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 094/2563 29/5/63            -   

36 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 10,000         10,000            เฉพาะเจาะจง  หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

         10,000  

0503545001

208

 หจก.พีแอนด

เอซิสเตมส

       10,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 129/2563 29/5/63            -   

37 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 19,682         19,682            เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

         19,682  

0503542003

242

 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

       19,682 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 130/2563 29/5/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

38 คาน้ําดื่มศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เดือนมิถุนายน

290             290                เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ  

กองคํา

             290  

3501900299

518

 นายพินิจ  

กองคํา

            290 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55904/2563

30/9/62            -   

39 คาน้ําดื่มเดือนมิถุนายน 1,385           1,385             เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ  

กองคํา

          1,385  

3501900299

518

 นายพินิจ  

กองคํา

         1,385 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 013/2563 12/11/62            -   

40 คาหนังสือพิมพเดือนมิถุนายน 5,400           5,400             เฉพาะเจาะจง  นายสุรพงษ  

มินทะนา

          5,400  

3571200050

525

 นายสุรพงษ 

 มินทะนา

         5,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 093/2563 31/3/63            -   

41 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือน

มิถุนายน

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            -   

42 จัดซื้อน้ํามันรถยนตเดือนมิถุนายน 9,352.62       9,352.62         เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

      9,352.62  

0503541002

889

 หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

     9,352.62 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 092/2563 31/3/63            -   

43 จัดซื้อน้ํามันรถยนตเดือนมิถุนายน 19,723.51     19,723.51        เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

    19,723.51  

0503541002

889

 หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

   19,723.51 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 091/2563 31/3/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

44 จัดซื้อวัสดุโครงการชมภูรวมใจ 4,055           4,055             เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

          4,055  

0503542003

242

 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

         4,055 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 132/2563 2/6/63            -   

45 จัดซื้อแบตเตอรี่ซอมบํารุง

รถยนตทะเบียน 40-0625

5,735.20       5,735.20         เฉพาะเจาะจง  อูวิชกลการ       5,735.20  

3560100851

126

 อูวิชกลการ      5,735.20 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 131/2563 2/6/63            -   

46 จางซอมเครื่องปรับอากาศ รหัส 

420-47-0012

3,745           3,745             เฉพาะเจาะจง  หจก.เชียงใหม

ทรัพยสมบูรณ

          3,745  

0503531000

841

 หจก.

เชียงใหม

ทรัพยสมบูรณ

         3,745 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 099/2563 4/6/63            -   

47 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 8,170           8,170             เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

          8,170  

0503542003

242

 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

         8,170 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 135/2563 5/6/63            -   

48 โครงการกอสรางขยายถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ทางเขาบานบุปผาราม หมู 6 

เชื่อมหมู 8 ปริมาณงาน ชวงที่ 1

 กวาง 2 ม. ยาว 107 ม. หนา 

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

214 ตร.ม.  ชวงที่ 2 กวาง 0.70

 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 98 ตร.ม.

184,000       184,000          เฉพาะเจาะจง  บจก.โกดี้โก        183,000  

0505561018

901

 บจก.โกดี้โก       183,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 18/2563 8/6/63         0.54



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

49 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 13,070         13,070            เฉพาะเจาะจง  ราน nawa 

porn business

         13,070  

5710290031

901

 ราน nawa 

porn 

business

       13,070 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 138/2563 9/6/63            -   

50 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องตัดหญา 5 

เครื่อง

53,800         53,800            เฉพาะเจาะจง  รานสันกลาง 

เอ็ม วีคารไบต

         53,800  

3640300266

455

 รานสันกลาง 

เอ็ม วีคารไบต

       53,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 137/2563 9/6/63            -   

51 จัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน 2 

เครื่อง สํานักปลัด

16,040         16,040            เฉพาะเจาะจง  บจก.แอรลี่ เอ 

ไอ อาร

         16,040  

0505557008

051

 บจก.แอรลี่ 

เอ ไอ อาร

       16,040 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 141/2563 10/6/63            -   

52 จัดซื้อเลื่อยโซยนต จํานวน 2 

เครื่อง กองชาง

16,040         16,040            เฉพาะเจาะจง  บจก.แอรลี่ เอ 

ไอ อาร

         16,040  

0505557008

051

 บจก.แอรลี่ 

เอ ไอ อาร

       16,040 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 140/2563 10/6/63            -   

53 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัส

 416-61-0070 ซอมเครื่องพิมพ

 รหัส บว.สนง.013/55

2,000           2,000             เฉพาะเจาะจง  รานบีพีเซอรวิส           2,000  

3510100019

986

 รานบีพี

เซอรวิส

         2,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 101/2563 11/6/63            -   

54 จางทําปายโครงการแปลง ปลูก 

ปน

360             360                เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

             360  

3501900137

534

 รานอักษร

ศิลปโฆษณา

            360 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55901/2563

12/6/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

55 จัดซื้อกระดานไวทบอรด 620             620                เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

             620  

0503542003

242

 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

            620 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 144/2563 12/6/63            -   

56 จัดซื้อน้ํามันโครงการปรับภูมิ

ทัศนสวนเกษตร หมู 9

1,157.00       1,157.00         เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

      1,157.00  

0503541002

889

 หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

     1,157.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55901/2563

17/6/63            -   

57 จางซอมรถยนตทะเบียน งธ 

3078

5,651.10       5,651.10         เฉพาะเจาะจง  บจก.โตโยตาริช       5,651.10  

0505557004

730

 บจก.โตโยตา

ริช

     5,651.10 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 103/2563 17/6/63            -   

58 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 95,330         95,330            เฉพาะเจาะจง  รานนิวัฒนการ

ไฟฟา

         95,330  

5500500004

273

 รานนิวัฒน

การไฟฟา

       95,330 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 145/2563 17/6/63            -   

59 จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 2 ตัวๆ 

ละ 8,900 บาท เกาอี้หมุนบุหนัง

 3 ตัวๆ ละ 3,200 บาท

27,400         27,400            เฉพาะเจาะจง  รานตนานุวัฒน          27,400  

3509901199

581

 รานตนา

นุวัฒน

       27,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 148/2563 18/6/63            -   

60 จางเหมาทําความสะอาดอาคาร

เทศบาลตําบลชมภู

12,840         12,840            เฉพาะเจาะจง  บจก.เอพีคลีน

นิ่งซัพพลายส

         12,840  

0505558008

534

 บจก.เอพี

คลีนนิ่งซัพ

พลายส

       12,840 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 104/2563 19/6/63            -   



ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลขประจําตัว

ผูเสียภาษี

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง

61 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 

24,000 บีทียู สํานักปลัด

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

0505492000

034

 บจก.นิยม

พานิช

       33,330 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 150/2563 19/6/63        23.20

62 จางทําสติกเกอร QR code ติด

เสาไฟกิ่งสาธารณะในตําบลชมภู

12,000         12,000            เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

         12,000  

3501900137

534

 รานอักษร

ศิลปโฆษณา

       12,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 106/2563 22/6/63            -   

63 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 350             350                เฉพาะเจาะจง  หจก.คลัง

เครื่องเขียน

             350  

0503542003

242

 หจก.คลัง

เครื่องเขียน

            350 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 151/2563 26/6/63            -   

64 จางทําสติกเกอรซีทรูติดหอง

ศูนยขอมูลขาวสาร

7,500           7,500             เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

          7,500  

3501900137

534

 รานอักษร

ศิลปโฆษณา

         7,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 108/2563 30/6/63            -   
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