
แบบ สขร.1
เทศบาลต าบลสุเทพ

ล าดบั วงเงิน วิธีจดัซ้ือ/ ผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคา ผูเ้สนอราคา เลขท่ีและวนัท่ี
ท่ี งบประมาณ จดัจา้ง (เชิญชวนเสนอราคา กรณีเฉพาะเจาะจง) และราคาท่ีเสนอ ของสญัญา
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. หมู่ท่ี 5 565,000.00        557,000.00        สอบราคา 1. หจก.ทรัพยธ์รณี เทคนิค 1. หจก. ณ ฤทธา คอนสตรัคชัน่ หจก. ณ ฤทธา คอนสตรัคชัน่ ตาม พรบ. การจดัซ้ือจดัจา้ง สญัญาจา้งเลขท่ี

บา้นร ่ าเปิง 2.หจก. มหกิจสมหวงั เสนอราคา 555,000 บาท ราคา 555,000 บาท และการบริหารพสัดุภาครัฐ 18/2561
3. หจก. ณ ฤทธา คอนสตรัคชัน่ 2.  หจก.กรวิกณฐัภาคอนสตรัคชัน่ พ.ศ. 2560 ลว. 2  มี.ค. 61
4. หจก. เชียงใหม่ สีแสง คอนสตรัคชัน่ เสนอราคา 557,000 บาท
5. หจก. วิรัตน์ คอนสตรัคชัน่(2015)
6. หจก. เพชรนคร แอนด ์ซนั ก่อสร้าง
7. บริษทั ดบับลิว วาย เอ็น จ  ากดั
8. บริษทั ทิศเหนือกรุ๊ป (2005) จ ากดั
9. หจก. เอ แอนด ์เอ็น เชียงใหม่คอนสตรัคชัน่
10. หจก.กรวิกณฐัภาคอนสตรัคชัน่
11. บริษทั เค สกาย เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั
12. หจก.จี ที ที คอนสตรัคชัน่
13. บริษทั ธราวิทย ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั
14. หจก.เชียงใหม่ สปริงเกอร์ เทรดด้ิง

2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน 2,245,000.00     2,254,000.00     ประกวดราคา 1. บริษทั เค.ที.เทคนิคคอลซพัพลาย จ ากดั 1. บริษทั เค.ที.เทคนิคคอลซพัพลาย จ ากดั บจ.ใยตาวิศวกรรม แอนด เทคโนโลยี ตาม พรบ. การจดัซ้ือจดัจา้ง สญัญาจา้งเลขท่ี
บริเวณสนามกีฬาเทศบาลต าบลสุเทพ หมู่ท่ี 13 อิเล็กทรอนิกส์ 2. บริษทั แอท ลาร์ซ เอ็นเทอร์ไพร์ส จ ากดั เสนอราคา 2,247,000 บาท โซลูชัน่ และการบริหารพสัดุภาครัฐ 19/2561

(e-bidding) 3. บริษทั ดี.พี.เทรดด้ิง จ  ากดั 2. บริษทั แอท ลาร์ซ เอ็นเทอร์ไพร์ส จ ากดั ราคา 1,700,000 บาท พ.ศ. 2560 ลว. 7 มี.ค.61
4. บริษทั โชคเพ่ิมทรัพย ์การช่าง จ  ากดั เสนอราคา 2,190,901.65 บาท
5. บริษทั เอ็นจิเนียร์ แอลอีดี ไลทด้ิ์ง จ  ากดั 3. บริษทั ดี.พี.เทรดด้ิง จ  ากดั
6. หจก.วริษฐ์ แมเนจเมน้ท ์กรุ๊ป เสนอราคา 2,245,000 บาท
7. หจก. เอวนั วิศวกรรม 4. บริษทั โชคเพ่ิมทรัพย ์การช่าง จ  ากดั
8. สารคามการไฟฟ้า เสนอราคา 2,000,000 บาท
9. หจก.เชียงใหม่สปริงเกอร์ เทรดด้ิง 5. บริษทั เอ็นจิเนียร์ แอลอีดี ไลทด้ิ์ง จ  ากดั
10. หจก.วนั การโยธา เสนอราคา 2,105,508.55 บาท
11. หจก. ลีดเดอร์ ซิสเตม็ส์ เอ็นจิเนียร่ิง 6. หจก.วริษฐ์ แมเนจเมน้ท ์กรุ๊ป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มีนาคม 2561

งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก



ล าดบั วงเงิน วิธีจดัซ้ือ/ ผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคา ผูเ้สนอราคา เลขท่ีและวนัท่ี
ท่ี งบประมาณ จดัจา้ง (เชิญชวนเสนอราคา กรณีเฉพาะเจาะจง) และราคาท่ีเสนอ ของสญัญา

12. บริษทั เอส พี เอ็น อิเลคทริค จ ากดั 6. หจก.วริษฐ์ แมเนจเมน้ท ์กรุ๊ป
13. บริษทั อนันาเทรดด้ิง จ  ากดั เสนอราคา 1,800,000 บาท
14. บริษทั ใยตาวิศวกรรม แอนด เทคโนโลยีโซลูชัน่ 7. หจก. เอวนั วิศวกรรม
15. หจก. ที.ที. (2014) วิศวกรรม เสนอราคา 1,963,000 บาท
16. ศิริชยัรุ่งเรือง 8. สารคามการไฟฟ้า
17. หจก. ประสงคท์วีทรัพย์ เสนอราคา 1,887,000 บาท

9. หจก.เชียงใหม่สปริงเกอร์ เทรดด้ิง
เสนอราคา 1,955,000 บาท
10. หจก.วนั การโยธา
เสนอราคา 2,061,800 บาท
11. หจก. ลีดเดอร์ ซิสเตม็ส์ เอ็นจิเนียร่ิง
เสนอราคา 1,943,000 บาท
12. บริษทั เอส พี เอ็น อิเลคทริค จ ากดั
เสนอราคา 1,940,000 บาท
13. บริษทั อนันาเทรดด้ิง จ  ากดั
เสนอราคา 2,000,000 บาท
14. บริษทั ใยตาวิศวกรรม แอนด เทคโนโลยีโซลูชัน่
เสนอราคา 1,700,000 บาท
15. หจก. ที.ที. (2014) วิศวกรรม
เสนอราคา 1,870,000 บาท
16. ศิริชยัรุ่งเรือง
เสนอราคา 1,926,851.74 บาท
17. หจก. ประสงคท์วีทรัพย์
เสนอราคา 1,840,000 บาท

3 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ปิดเทอม 2/2560 จ านวน 210,295.44        210,295.44        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั ตาม พรบ. การจดัซ้ือจดัจา้ง สญัญาซ้ือเลขท่ี
5 โรง เสนอราคา 210,295.44 บาท ราคา 210,295.44 บาท และการบริหารพสัดุภาครัฐ 9/2561

พ.ศ. 2560 ลว. 8 มี.ค. 61

งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก



ล าดบั วงเงิน วิธีจดัซ้ือ/ ผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคา ผูเ้สนอราคา เลขท่ีและวนัท่ี
ท่ี งบประมาณ จดัจา้ง (เชิญชวนเสนอราคา กรณีเฉพาะเจาะจง) และราคาท่ีเสนอ ของสญัญา
4 โครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน ้า หมู่ท่ี 2 125,300.00        125,300.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรนคร แอนด ์ซนั ก่อสร้าง หจก.เพชรนคร แอนด ์ซนั ก่อสร้าง หจก.เพชรนคร แอนด ์ซนั ก่อสร้าง ตาม พรบ. การจดัซ้ือจดัจา้ง สญัญาจา้งเลขท่ี

บา้นห้วยแกว้ เสนอราคา 125,300 บาท ราคา 125,300 บาท และการบริหารพสัดุภาครัฐ 20/2561
พ.ศ. 2560 ลว. 12 มี.ค. 61

5 โครงการพฒันาแนวทางในการจดัการความปลอดภยั 330,000.00        328,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พยคัฆไ์อที หจก.พยคัฆไ์อที หจก.พยคัฆไ์อที ตาม พรบ. การจดัซ้ือจดัจา้ง สญัญาจา้งเลขท่ี
ทางถนน โดยการมีส่วนร่วมของ ศพด.ทต.สุเทพ เสนอราคา 327,000 บาท ราคา 327,000 บาท และการบริหารพสัดุภาครัฐ 21/2561
และชุมชนต าบลสุเทพ พ.ศ. 2560 ลว. 14 มี.ค61

6 โครงการปรับปรุงเส้นจราจรดว้ยสีเทอร์โมพลาสติก 117,500.00        120,255.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พยคัฆไ์อที หจก.พยคัฆไ์อที หจก.พยคัฆไ์อที ตาม พรบ. การจดัซ้ือจดัจา้ง สญัญาจา้งเลขท่ี
บริเวณลานจอดรถภายในหมู่บา้น และบริเวณ เสนอราคา 117,500 บาท ราคา 117,500 บาท และการบริหารพสัดุภาครัฐ 22/2561
ลานจอดรถครูบาเจา้ศรีวิชยั หมู่ท่ี 2 บา้นห้วยแกว้ พ.ศ. 2560 ลว. 14 มี.ค61

 

7 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เปิดเทอม 1/61 ส าหรับ 184,839.92        184,839.92        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั หจก. 9 รุ่งเรืองการโยธา (2011) ตาม พรบ. การจดัซ้ือจดัจา้ง สญัญาซ้ือเลขท่ี
ศพด. 3 แห่ง เสนอราคา 184,839.92 บาท ราคา 184,839.92 บาท และการบริหารพสัดุภาครัฐ 10/2561

พ.ศ. 2560 ลว. 22 มี.ค.61

8 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศจ านวน 5 คนั ตาม 325,000.00        325,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเสนเดินรถ หจก.พรหมเสนเดินรถ หจก.พรหมเสนเดินรถ ตาม พรบ. การจดัซ้ือจดัจา้ง สญัญาจา้งเลขท่ี
โครงการส่งเสริมแลพฒันาผูน้ าชุมชน เสนอราคา 325,000 บาท ราคา 325,000 บาท และการบริหารพสัดุภาครัฐ 23/2561

พ.ศ. 2560 ลว. 23 มี.ค.61

งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก


