
แบบ สขร.1

ผูเ้สนอราคา เลขท่ีและวนัท่ี

และราคาท่ีเสนอ ของสญัญา

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์ก 474,900.00          484,200.00         สอบราคา 1. บ.เชียงใหม่มีโชค จ ากดั บริษทั เชียงใหม่มีโชค คุณสมบติัถูกตอ้งตาม สญัญาเลขท่ี 

คอนกรีต บริเวณซอยจนัทร์หอม ซอย 16 เสนอราคา 380,000 บาท ราคา 380,000 เง่ือนไขในเอกสาร 20/2558

บา้นอุโมงค ์หมูท่ี่ 10 2.หจก.เชียงใหม่ เลิศปัญญา สอบราคา และราคา ลว. 8 พ.ค. 58

 เสนอราคา 390,400 บาท  ต ่าสุด  

3.บ.กาจนาธุรกิจก่อสร้าง จ  ากดั  

เสนอราคา 427,000 บาท

  4.บ.ธราวิทย ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั   

เสนอราคา 473,000  

5.หจก.เชียงใหม่ สปริงเกอร์ เทรคด้ิง

  เสนอราคา 484,242.53 บาท   

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์ก 598,400.00          556,000.00         สอบราคา 1. หจก.เชียงใหม่เลิศปัญญา บริษทั ธราวิทย ์คอนสตคัชัน่ จ  ากดั คุณสมบติัถูกตอ้งตาม สญัญาเลขท่ี 

คอนกรีต บา้นเชิงดอย ม.1 เสนอราคา 491,000 บาท ราคา 417,860 บาท เง่ือนไขในเอกสาร 21/2558

2. หจก. เอ.พี.ซี.สเลอร่ีซีล สอบราคา และราคา ลว. 12 พ.ค. 58

เสนอราคา 479,000 บาท ต ่าสุด

3. หจก.รุ่งเจริญการคา้ 56

เสนอราคา 555,7000 บาท

4. บ.ธราวิทย ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั

เสนอราคา 417,860 บาท

5. บ.กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง จ  ากดั

เสนอราคา 555,500 บาท

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤษภาคม 2558

เทศบาลต าบลสุเทพ

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จดัจา้ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก



ผูเ้สนอราคา เลขท่ีและวนัท่ี

และราคาท่ีเสนอ ของสญัญา
ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จดัจา้ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก

6. หจก.จรูญพรรทรัพยอ์นนัต์

เสนอราคา 550,000 บาท

 7. นายวรภูมิ มรกต  

 เสนอราคา  490,000 บาท  

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์ก 256,800.00          239,000.00         สอบราคา 1. หจก. เอ.พี.ซี.สเลอร่ีซีล บริษทั ธราวิทย ์คอนสตคัชัน่ จ  ากดั คุณสมบติัถูกตอ้งตาม สญัญาเลขท่ี 

คอนกรีต บา้นห้วยแกว้ ม.2  เสนอราคา 198,000 บาท ราคา 181,700.- บาท เง่ือนไขในเอกสาร 22/2558

2.หจก. รุ่งเจริญการคา้ 56  สอบราคา และราคา ลว. 12 พ.ค. 58

เสนอราคา 239,000 บาท ต ่าสุด

3. บ.ธราวิทย ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั

เสนอราคา 181,700 บาท

4. บ.กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง จ  ากดั

เสนอราคา 238,500 บาท

5. หจก. จรูญพรรทรัพยอ์นนัต์

เสนอราคา 235,000 บาท

6. นายวรภูมิ มรกต

เสนอราคา 220,000 บาท

4 โครงการจา้งเหมารถยนตโ์ดยสารปรับ 325,000.00          325,000.00         สอบราคา 1. ร้านแสงชยัทวัร์ ร้านแสงชยัทวัร์ คุณสมบติัถูกตอ้งตาม สญัญาเลขท่ี 

อากาศ เสนอราคา 325,000 บาท ราคา 325,000 บาท เง่ือนไขในเอกสาร 23/2558

สอบราคา และราคา ลว. 15 พ.ค. 58

   ต ่าสุด  



ผูเ้สนอราคา เลขท่ีและวนัท่ี

และราคาท่ีเสนอ ของสญัญา
ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ/จดัจา้ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก

5 โครงการปรับปรุงผิวจารจรแอสฟัลทติ์ก 120,500.00          111,900.00         สอบราคา 1. หจก. เอ.พี.ซี. สเลอร่ีซีล หจก. เอ.พี.ซี. สเลอร่ีซีล คุณสมบติัถูกตอ้งตาม สญัญาเลขท่ี 

คอนกรีต บา้นห้วยแกว้ ม.2 เสนอราคา 90,000 บาท ราคา 90,000 บาท เง่ือนไขในเอกสาร 24/2558

2. นายวรภูมิ  มรกต สอบราคา และราคา ลว. 29 พ.ค. 58

เสนอราคา 110,000 บาท ต ่าสุด

3. บ.กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง จ  ากดั

เสนอราคา 111,500 บาท

4. บ. ธราวิทย ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั

เสนอราคา 111,500 บาท

5. หจก. รุ่งเจริญการคา้ 56

เสนอราคา 111,600 บาท

6 โครงการก่อสร้างอาคารแพทยแ์ผนไทย 1,493,000.00       1,493,000.00      สอบราคา 1.หจก. เหมืองกุงการโยธา หจก. บุญมากคอนสตรัคชัน่ คุณสมบติัถูกตอ้งตาม สญัญาเลขท่ี 

  เสอนาคา 1,493,000 บาท  ต่อรองราคาลง เหลือ  1,491,000 บาท เง่ือนไขในเอกสาร 25/2558

 2. หจก. บุญมากคอนตรัคชัน่  สอบราคา และราคา ลว. 30 พ.ค. 58

เสนอราคา 1,492,000 บาท ต ่าสุด


