
 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลข

ประจําตัวผู

เสียภาษี

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณทางเขาประปาหมูบาน หมูที่ 3 

ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 

0.15 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 140 ตาราง

เมตร

81,000.00      81,000.00       เฉพาะเจาะจง  นายมงคล  ใจขัน       81,000.00 35013002116

44
 นายมงคล  ใจ

ขัน

           59,351.38 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 13/2563 20/4/63        26.73

2 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงโครงการรณรงค

ปองกันโรคไขเลือดออก

11,025.80      11,025.80       เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็นเอสเอส

ซัพพลาย

      11,025.80  

05035410028

89

 หจก.เอ็นเอส

เอสซัพพลาย

           11,025.80 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 171/2563 30/7/63            -   

3 โครงการกําจัดวัชพืชลําเหมืองสายตอจาก

แยกไชยสถาน - ปากเหมือง หมู 5 เชื่อมหมู

 6 และหมู 9 กวาง 6 ม. ยาว 2,446 ม. 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 14,676 ตร.ม.

39,700.00      39,700.00       เฉพาะเจาะจง  นายสําเภา  จินะ

คําปา

      39,700.00 35012002920

57
 นายสําเภา  จิ

นะคําปา

           39,700.00 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 050/2563 17/8/63            -   

4 จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมจัดทําปุยอินทรีย

ชีวภาพ

10,900          10,900           เฉพาะเจาะจง  มนตรีไมเรือนเกา            10,900  

35101006161

35

 มนตรีไมเรือน

เกา

               10,900 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 187/2563 19/8/63            -   

5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 30,000          30,000           เฉพาะเจาะจง  บจก.เพียวเอ็น

เตอรไพรส

           30,000  

01055600331

45

 บจก.เพียวเอ็น

เตอรไพรส

               30,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 190/2563 19/8/63            -   

6 ปายโครงการชมภูเมืองนาอยู 450              450               เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

               450  

35019001375

34

 รานอักษรศิลป

โฆษณา

                    450 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 146/2563 20/8/63            -   

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลข

ประจําตัวผู

เสียภาษี

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการชมภูเมืองนาอยู 600              600               เฉพาะเจาะจง  หจก.คลังเครื่อง

เขียน

               600  

05035420032

42

 หจก.คลังเครื่อง

เขียน

                    600 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 194/2563 24/8/63            -   

8 จัดซื้อตนไมโครงการชมภูนาอยู 9,000            9,000             เฉพาะเจาะจง  รานแมปงการเดน             9,000  

35014000962

60

 รานแมปงการ

เดน

                 9,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 196/2563 27/8/63            -   

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 9,933            9,933             เฉพาะเจาะจง  หจก.คลังเครื่อง

เขียน

            9,933  

05035420032

42

 หจก.คลังเครื่อง

เขียน

                 9,933 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 199/2563 28/8/63            -   

10 จัดซื้อน้ําดื่มศูนยพัฒนาเด็กเล็กเดือนสิงหาคม 580              580               เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ  กองคํา                580  

35019002995

18

 นายพินิจ  กอง

คํา

                    580 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55904/2562

30/9/62            -   

11 คาน้ําดื่มเดือนกันยายน 1,100            1,100             เฉพาะเจาะจง  นายพินิจ  กองคํา             1,100 35019002995

18
 นายพินิจ  กอง

คํา

                 1,100 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 013/2563 12/11/62            -   

12 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัส 

416-60-0058

2,950            2,950             เฉพาะเจาะจง  รานบีพีเซอรวิส             2,950  

35101000199

86

 รานบีพีเซอรวิส                  2,950 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 152/2563 1/9/63            -   

13 ปายพรอมโครงไม 6 ปาย 3,250            3,250             เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

            3,250  

35019001375

34

 รานอักษรศิลป

โฆษณา

                 3,250 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 150/2563 1/9/63            -   



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลข

ประจําตัวผู

เสียภาษี

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

14 คาหนังสือพิมพเดือนกันยายน 5,400            5,400             เฉพาะเจาะจง  นายสุรพงษ  มิน

ทะนา

            5,400  

35712000505

25

 นายสุรพงษ  

มินทะนา

                 5,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 093/2563 31/3/63            -   

15 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือนกันยายน 7,000            7,000             เฉพาะเจาะจง  หจก.ลานนาเทค             7,000  

05035500040

07

 หจก.ลานนาเทค                  7,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 082/2563 31/3/63            -   

16 จางซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอรงาน

ทะเบียนราษฎร

31,000          31,000           เฉพาะเจาะจง  บจก.คอนโทรล 

ดาตา

           31,000  

01055110027

97

 บจก.คอนโทรล

 ดาตา

               31,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 002/2563 3/10/62            -   

17 คาอาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนกันยายน 63,036.40      63,036.40       เฉพาะเจาะจง  สหกรณโคนม

เชียงใหม

      63,036.40  

09940004338

59

 สหกรณโคนม

เชียงใหม

           63,036.40 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 001/2563 8/6/63            -   

18 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 9,945            9,945             เฉพาะเจาะจง  นิธิซัพพลาย             9,945  

12798000491

65

 นิธิซัพพลาย                  9,945 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 206/2563 2/9/63            -   

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 21,750          21,750           เฉพาะเจาะจง  หจก.พีแอนดเอซิส

เตมส

           21,750  

05035450012

08

 หจก.พีแอนดเอ

ซิสเตมส

               21,750 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 205/2563 2/9/63            -   

20 จางถายเอกสารโครงการเงินอุดหนุน งาน

กอสราง

1,660            1,660             เฉพาะเจาะจง  ชํานาญ

คอมพิวเตอร

            1,660  

33612000583

15

 ชํานาญ

คอมพิวเตอร

                 1,660 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 153/2563 3/9/63            -   



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลข

ประจําตัวผู

เสียภาษี

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

21 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 4,943.83        4,943.83        เฉพาะเจาะจง  หจก.สารภีการ

พิมพ

        4,943.83  

05035400031

13

 หจก.สารภีการ

พิมพ

             4,943.83 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 154/2563 3/9/63            -   

22 จางซอมรถกระเชาไฟฟา ทะเบียน 83-0497 16,230          16,230           เฉพาะเจาะจง  นายวรศาสตร  

มานะ

           16,230  

37501001363

95

 นายวรศาสตร 

 มานะ

               16,230 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 155/2563 3/9/63            -   

23 จางซอมรถยนตทะเบียน ขก 2778 2,643.27        2,643.27        เฉพาะเจาะจง  อูวิชกลการ         2,643.27  

35601008511

26

 อูวิชกลการ              2,643.27 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 157/2563 4/9/63            -   

24 จางทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่มโครงการ

ชมภูเมืองนาอยู

3,000            3,000             เฉพาะเจาะจง  นางวัชรมน  ดวง

ฤทธิ์

            3,000  

35019002871

37

 นางวัชรมน  

ดวงฤทธิ์

                 3,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55905/163

31/8/63            -   

25 จางทําอาหารพรอมเครื่องดื่มโครงการชมภู

เมืองนาอยู

4,800            4,800             เฉพาะเจาะจง  นายจําลอง  

จันทรสม

            4,800  

35019002772

71

 นายจําลอง  

จันทรสม

                 4,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55905/163

31/8/63            -   

26 จัดซื้อรถเข็น จํานวน 2 คัน 6,000            6,000             เฉพาะเจาะจง  รานแมปงการเดน             6,000  

35014000962

60

 รานแมปงการ

เดน

                 6,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 201/2563 31/8/63            -   

27 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 30,925.14      30,925.14       เฉพาะเจาะจง  บจก.เคซีซีพี 

2011 กรุป

      30,925.14  

05055540050

85

 บจก.เคซีซีพี 

2011 กรุป

           30,925.14 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 202/2563 31/8/63            -   

28 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนตทะเบียน ขก 2778 

และ ขก 2779

5,885            5,885             เฉพาะเจาะจง  อูวิชกลการ             5,885  

35601008511

26

 อูวิชกลการ                  5,885 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 207/2563 9/9/63            -   



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลข

ประจําตัวผู

เสียภาษี

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

29 จัดซื้ออุปกรณอานบัตรเอนกประสงค 

SMART CARD READER จํานวน 2 เครื่อง

1,400            1,400             เฉพาะเจาะจง  หจก.ลานนาเทค             1,400  

05035500040

07

 หจก.ลานนาเทค                  1,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 208/2563 10/9/63            -   

30 จัดซื้อผงเคมีถังดับเพลิง 5,000            5,000             เฉพาะเจาะจง  สยามไฟรแอนด

เรสคิวสอีควิปเมนท

            5,000  

35001000106

61

 สยามไฟรแอนด

เรสคิวสอีควิป

เมนท

                 5,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 209/2563 10/9/63            -   

31 จางซอมเครื่องปรับอากาศ รหัส 

420-47-0007

1,500            1,500             เฉพาะเจาะจง  รานทิพยปญญา             1,500  

35012000018

42

 รานทิพยปญญา                  1,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 159/2563 11/9/63            -   

32 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร รหัส 

416-60-0056 และรหัส 416-61-0070

4,900            4,900             เฉพาะเจาะจง  รานทิพยปญญา             4,900  

35012000018

42

 รานทิพยปญญา                  4,900 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 160/2563 11/9/63            -   

33 จางซอมรถยนตทะเบียน 82-5671 6,680.54        6,680.54        เฉพาะเจาะจง  อูวิชกลการ         6,680.54  

35601008511

26

 อูวิชกลการ              6,680.54 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 161/2563 11/9/63            -   

34 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,800            1,800             เฉพาะเจาะจง  หจก.คลังเครื่อง

เขียน

            1,800  

05035420032

42

 หจก.คลังเครื่อง

เขียน

                 1,800 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 211/2563 14/9/63            -   

35 คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มโครงการ

พัฒนากลุมผูสูงอายุตําบลชมภู

2,500            2,500             เฉพาะเจาะจง  นส.วรวีย  สาย

สอด

            2,500  

15499003502

32

 นส.วรวีย  สาย

สอด

                 2,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55901/153

14/9/63            -   



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลข

ประจําตัวผู

เสียภาษี

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

36 คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มโครงการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม ผูบริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานเทศบาล

4,000            4,000             เฉพาะเจาะจง  นส.วรวีย  สาย

สอด

            4,000  

15499003502

32

 นส.วรวีย  สาย

สอด

                 4,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55901/154

14/9/63            -   

37 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 28,349          28,349           เฉพาะเจาะจง  หจก.คลังเครื่อง

เขียน

           28,349  

05035420032

42

 หจก.คลังเครื่อง

เขียน

               28,349 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 210/2563 14/9/63            -   

38 ปายโครงการพัฒนากลุมผูสูงอายุตําบลชมภู 360              360               เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

               360  

35019001375

34

 รานอักษรศิลป

โฆษณา

                    360 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55901/2563

16/9/63            -   

39 จัดซื้อน้ําเครื่องและน้ํามันออโตลูป 2,490            2,490             เฉพาะเจาะจง  บจก.ดูโฮม             2,490  

03455360002

81

 บจก.ดูโฮม                  2,490 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 214/2563 16/9/63            -   

40 จางทําอาหารโครงการพัฒนากลุมผูสูงอายุ

ตําบลชมภู

4,000            4,000             เฉพาะเจาะจง  นายจําลอง  

จันทรสม

            4,000  

35019002772

71

 นายจําลอง  

จันทรสม

                 4,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55901/2563

16/9/63            -   

41 วัสดุโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการรักษา

ตนน้ําลําธาร

27,130          27,130           เฉพาะเจาะจง  รานแมปงการเดน            27,130  

31202005147

37

 รานแมปงการ

เดน

               27,130 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 215/2563 16/9/63            -   

42 ปายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

360              360               เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

               360  

35019001375

34

 รานอักษรศิลป

โฆษณา

                    360 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55901/2563

17/9/63            -   



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลข

ประจําตัวผู

เสียภาษี

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

43 คาอาหารโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

6,400            6,400             เฉพาะเจาะจง  นายจําลอง  

จันทรสม

            6,400  

35019002772

71

 นายจําลอง  

จันทรสม

                 6,400 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55901/2563

17/9/63            -   

44 จัดซื้อเรือทองแบนพรอมเครื่องยนต ขนาด 

13 แรงมา

61,439.40      61,439.40       เฉพาะเจาะจง  รานคลังพลาสติก       61,439.40  

35711000467

55

 รานคลัง

พลาสติก

           61,439.40 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 002/2563 17/9/63            -   

45 จางทําปายโครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

กฎหมายเบื้องตนสําหรับประชาชน

360              360               เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

               360  

35019001375

34

 รานอักษรศิลป

โฆษณา

                    360 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 55901/ 

2563

18/9/63            -   

46 จางทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่มโครงการ

อบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องตน

สําหรับประชาชน

3,500            3,500             เฉพาะเจาะจง  นางไมลลา  ขัติ

รัตน

            3,500  

35013007583

68

 นางไมลลา  ขัติ

รัตน

                 3,500 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55901/2563

18/9/63            -   

47 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม 2,940            2,940             เฉพาะเจาะจง  รานชํานาญ

คอมพิวเตอร

            2,940  

33612000583

15

 รานชํานาญ

คอมพิวเตอร

                 2,940 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 163/2563 21/9/63            -   

48 จางทําอาหารโครงการอบรมความรูเกี่ยวกับ

กฎหมายเบื้องตนสําหรับประชาชน

4,000            4,000             เฉพาะเจาะจง  นายจําลอง  

จันทรสม

            4,000  

35019002772

71

 นายจําลอง  

จันทรสม

                 4,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55901/2563

22/9/63            -   

49 จัดซื้อวัสดุโครงการปลูกพืชผักปลอดสาร 

แปลง ปลูก ปน สูภัยโควิด 2019

17,805          17,805           เฉพาะเจาะจง  รานแมปงการเดน            17,805  

35014000962

60

 รานแมปงการ

เดน

               17,805 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 117/2563 22/9/63            -   



 แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินงบ 

ประมาณที่จะ 

ซื้อหรือจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เลข

ประจําตัวผู

เสียภาษี

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

ประหยัด

งบประมาณ

   ( % )

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 

หนวยงาน เทศบาลตําบลชมภู  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

50 จางพิมพใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมเก็บ

ขยะมูลฝอย

11,000          11,000           เฉพาะเจาะจง  หจก.สารภีการ

พิมพ

           11,000  

05035400031

13

 หจก.สารภีการ

พิมพ

               11,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 164/2563 23/9/63            -   

51 จางทําปายโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการ

รักษาตนน้ําลําธาร

360              360               เฉพาะเจาะจง  รานอักษรศิลป

โฆษณา

               360  

35019001375

34

 รานอักษรศิลป

โฆษณา

                    360 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 55901/ 

2563

25/9/63            -   

52 คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มโครงการ

พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการรักษาตนน้ําลําธาร

2,100            2,100             เฉพาะเจาะจง  นส.วรวีย  สาย

สอด

            2,100  

15499003502

12

 นส.วรวีย  สาย

สอด

                 2,100 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 

55901/2563

25/9/63            -   

53 จางทําอาหารวางพรอมเครื่องดื่มโครงการ

พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการรักษาตนน้ําลําธาร

11,900          11,900           เฉพาะเจาะจง  นางไมลลา  ขัติ

รัตน

           11,900  

35013007583

68

 นางไมลลา  ขัติ

รัตน

               11,900 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 55901/ 

2563

25/9/63            -   

54 จางทําอาหารโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อ

การรักษาตนน้ําลําธาร

24,000          24,000           เฉพาะเจาะจง  นายจําลอง  

จันทรสม

           24,000  

35019002772

71

 นายจําลอง  

จันทรสม

               24,000 เสนอราคาต่ําสุด

และตรงตาม

เงื่อนไขที่กําหนด

 ชม 55901/ 

2563

25/9/63            -   


	รวมตกลงราคา

