
แบบ สขร.1

ล ำดบั วงเงิน วิธีจดัซ้ือ/ ผูซ้ื้อเอกสำรสอบรำคำ ผูเ้สนอรำคำ เลขท่ีและวนัท่ี
ท่ี งบประมำณ จดัจำ้ง (เชิญชวนเสนอรำคำ กรณีตกลงรำคำ) และรำคำท่ีเสนอ ของสญัญำ
1 โครงกำรจดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ปิดเทอม 1/2560 185,904.86         185,904.86         เฉพำะเจำะจง 1.สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ตำม พรบ. กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง สญัญำซ้ือเลขท่ี

เสนอรำคำ 185,904.86 รำคำ 185,904.86 และกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ 1/2561
พ.ศ. 2560 ลว. 2 ต.ค. 60

2 โครงกำรจดัซ้ือเคร่ืองออกก ำลงักำยจ ำนวน 9 รำยกำร 398,500.00         397,740.00         เฉพำะเจำะจง 1. บจก. ทรัพยน์ำนำไทย เอเชีย 1. บจก. ทรัพยน์ำนำไทย เอเชีย 1. บจก. ทรัพยน์ำนำไทย เอเชีย ตำม พรบ. กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง สญัญำซ้ือเลขท่ี
พร้อมติดตั้งส ำหรับหมู่ท่ี 8 และ หมู่ท่ี 14 เสนอรำคำ 397,000 บำท รำคำ 397,000 บำท และกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ 2/2561

พ.ศ. 2560 ลว. 16 ต.ค. 60

3 โครงกำรจดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) เปิดเทอม 2/2560 762,238.00         762,238.00         เฉพำะเจำะจง 1.สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ตำม พรบ. กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง สญัญำซ้ือเลขท่ี
(ซ) เสนอรำคำ 762,238 บำท รำคำ 762,238 บำท และกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ 3/2561

พ.ศ. 2560 ลว. 31 ต.ค. 60

4 โครงกำรขนถ่ำยและก ำจดัขยะ 2 ต.ค 60 - 30 ก.ย. 61 11,080,200.00    11,080,200.00    e-Auction 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั กลุ่มบำ้นตำลพฒันำ 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั กลุ่มบำ้นตำลพฒันำ หจก. กลุ่มบำ้นตำลพฒันำ คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำจำ้งเลขท่ี 
เสนอรำคำ 11,080,200 บำท รำคำ 11,080,200 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 1/2561

ประกวดรำคำ และเป็นผู ้ ลว. 1 ต.ค. 60
เสนอรำคำรำยเดียว

5 โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน ้ำ พร้อมบ่อพกัและ 2,375,000.00      2,386,000.00      e-Auction 1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่สุเทพ 1999 1.บริษทั เค สกำย เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั 1.บริษทั เค สกำย เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั  คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำจำ้งเลขท่ี
ขยำยผิวจรำจรหมู่ท่ี 15 บำ้นทรำยค ำ ต  ำบลสุเทพ 2.บริษทั เค สกำย เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั เสนอรำคำ 2,374,000 บำท รำคำ 2,374,000 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 2/2561

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ผำปูนวิศวกรรม 3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เพชรนครแอนดซ์นัก่อสร้ำง ประกวดรำคำ และเป็นผู ้ ลว. 4 ต.ค. 60
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่ สปริงเกอร์ เทครดด้ิง เสนอรำคำ 2,382,000 บำท เสนอรำคำต ่ำสุด
5. บริษทั สุภำพนำ จ ำกดั
6.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เพชรนคร แอนด ์ซนั ก่อสร้ำง
7.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ไวยเนตร

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ตุลำคม  2560
เทศบำลต ำบลสุเทพ

งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคดัเลือก



ล ำดบั วงเงิน วิธีจดัซ้ือ/ ผูซ้ื้อเอกสำรสอบรำคำ ผูเ้สนอรำคำ เลขท่ีและวนัท่ี
ท่ี งบประมำณ จดัจำ้ง (เชิญชวนเสนอรำคำ กรณีตกลงรำคำ) และรำคำท่ีเสนอ ของสญัญำ

งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคดัเลือก

8.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 9 รุ่งเรืองกำรโยธำ (2011)

6 โครงกำรก่อสร้ำงรำงวำงท่อระบำยน ้ำ พร้อมบ่อพกั 884,000.00         910,000.00         สอบรำคำ 1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ทรัพธรณี เทคนิค 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั มหกิจสมหวงั หจก. เอ แอนด ์เอน็ เชียงใหม่  คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำจำ้งเลขท่ี
คสล.และขยำยไหล่ทำง คสล. ม.7 บำ้นช่ำงทอง 2.บริษทั เค สกำย เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั เสนอรำคำ 910,000 บำท ต่อรำคำลง คงเหลือ 884,000 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 3/2562

3. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่สุเทพ 1999 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เอ แอนด ์เอน็ เชียงใหม่ สอบรำคำ และเป็นผู ้ ลว. 4 ต.ค. 60
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่ สปริงเกอร์ เทครดด้ิง คอนสตรัคชัน่ เสนอรำคำ 884,000 บำท เสนอรำคำต ่ำสุด
5.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จี ที ที คอนสตรัคชัน่ 3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เพชรนครแอนดซ์นัก่อสร้ำง
6.หจก. เอ แอนด ์เอน็ เชียงใหม่ คอนสตรัคชัน่ เสนอรำคำ 910,000 บำท
7. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั มหกิจสมหวงั
8.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่ สีแสง คอนสตรัคชัน่
9.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั วิรัตน์ คอนสตรัคชัน่ (2015)
10.บริษทั ธรำวิทย ์คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั
11.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ผำปูนวิศวกรรม
12.บริษทั ดบับลิว วำย เอน็ จ  ำกดั
13.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เพชรนคร แอนด ์ซนั ก่อสร้ำง
14.บริษทั ทิศเหนือกรุ๊ป (2005) จ ำกดั
15. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ณ ฤทธำ คอนสตรัคชัน่
16.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั กรวิกณัฐภำ คอนสตรัคชัน่
17.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั นิธิ กำรโยธำ

7 จดัจำ้งติดตั้งประดบัร้ิวธง ผำ้ขำว-ด ำ พร้อมร้ือถอน 202,573.00         202,573.00         เฉพำะเจำะจง 1.ฐิรชญำ กรุ๊ป 1.ฐิรชญำ กรุ๊ป ฐิรชญำ กรุ๊ป ตำม พรบ. กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง สญัญำจำ้งเลขท่ี
บริเวณแยกเชียงใหม่ภูค  ำ เสนอรำคำ  202,573 บำท รำคำ 202,573 บำท และกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ 4/2561

พ.ศ. 2560 ลว. 6 ต.ค. 60

8 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำง คสล. หมู่ท่ี 13 125,000.00         125,000.00         เฉพำะเจำะจง 1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 9 รุ่งเรืองกำรโยธำ (2011) 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 9 รุ่งเรืองกำรโยธำ (2011) หจก. 9 รุ่งเรืองกำรโยธำ (2011) ตำม พรบ. กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง สญัญำจำ้งเลขท่ี
เสนอรำคำ 124,000 บำท รำคำ 124,000 บำท และกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ 5/2561

พ.ศ. 2560 ลว. 6 ต.ค. 60

9 จำ้งดูแลรักษำระบบคอมพิวเตอร์และระบบ 124,000.00         124,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษทัคอนโทรล ดำตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 1. บริษทัคอนโทรล ดำตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั  บริษทัคอนโทรล ดำตำ้ (ประเทศไทย) ตำม พรบ. กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง สญัญำจำ้งเลขท่ี
ส่ือสำรขอ้มูลทะเบียนรำษฎร เทศบำลต ำบลสุเทพ เสนอรำคำ 124,000 บำท จ ำกดั รำคำ 124,000 บำท และกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ 6/2561



ล ำดบั วงเงิน วิธีจดัซ้ือ/ ผูซ้ื้อเอกสำรสอบรำคำ ผูเ้สนอรำคำ เลขท่ีและวนัท่ี
ท่ี งบประมำณ จดัจำ้ง (เชิญชวนเสนอรำคำ กรณีตกลงรำคำ) และรำคำท่ีเสนอ ของสญัญำ

งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคดัเลือก

พ.ศ. 2560 ลว. 23 ต.ค. 60
 


