
แบบ สขร.1
เทศบาลต าบลสุเทพ

ล าดับ วงเงิน วิธีจัดซ้ือ/ ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา ผู้เสนอราคา เลขที่และวันที่

ที่ งบประมาณ จัดจ้าง
(เชิญชวนเสนอราคา กรณี

เฉพาะเจาะจง) และราคาที่เสนอ
ของสัญญา

1
    โครงการกอ่สร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหมูบ่้าน      

พงิค์พยอม หมูท่ี่ 10 บ้านอโุมงค์
479,000.00     479,000.00      เฉพาะเจาะจง 1. หจก. เพชรนครฯ 1. หจก. เพชรนครฯ 1. หจก. เพชรนครฯ

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่

43/2561
ลว. 1 ส.ค 61

2
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมูท่ี่ ๕    บ้าน

ร่ าเปิง
1,258,000.00   1,251,000.00   

ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

    1. หจก. เพชรนครฯ      
เสนอราคา 1,248,000 บาท

1. หจก. เพชรนครฯ
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
เสนอราคาต่ าสุด

สัญญาจ้างเลขที่

2. บริษัท พรเดชา จ ากดั ราคา 1,248,000 บาท 44/2561

เสนอราคา 1,251,000 บาท ลว. 1 ส.ค 61

สัญญาจ้างเลขที่
45/2561

เสนอราคา 238,000 บาท ราคา 238,000 บาท ลว. 1 ส.ค 61

4
โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ บริเวณข้างบันได
นาค หมูท่ี่ 9 บ้านดอยสุเทพ

385,700.00     386,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.9รุ่งเรืองการโยธา(2011) 1.9รุ่งเรืองการโยธา(2011)
1.9รุ่งเรืองการโยธา

(2011)
สัญญาจ้างเลขที่

เสนอราคา 385,000 บาท ราคา 385,000 บาท 46/2561
ลว. 10 ส.ค 61

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ

1. หจก. เพชรนครฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ

                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา

เสนอราคา 479,000 บาท ราคา 479,000 บาท

3 เฉพาะเจาะจง 1. หจก. เพชรนครฯ 1. หจก. เพชรนครฯ
โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล. ม.6       บ้าน

โป่งน้อย
240,000.00     238,000.00      

เหตุผลที่คัดเลือก



แบบ สขร.1
เทศบาลต าบลสุเทพ

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/ ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ที่ งบประมาณ จัดจ้าง
(เชิญชวนเสนอราคา กรณี

เฉพาะเจาะจง) และราคาที่เสนอ
ของสัญญา

1.เค สกาย เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั สัญญาจ้างเลขที่
เสนอราคา 1,291,000 บาท 47/2561

ลว. 10 ส.ค 61

เสนอราคา 1,290,000 บาท
สัญญาจ้างเลขที่

49/2561
เสนอราคา 540,000 บาท ราคา 486,000 บาท ลว. 15 ส.ค 61

เสนอราคา 486,000 บาท

เสนอราคา 597,000 บาท

เสนอราคา 494,000 บาท

3.บริษัท ธราวิทย์ คอน
สตรัคชั่น จ ากดั

4.บริษัท กาญจนาธุรกจิ
กอ่สร้าง จ ากดั

6
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟลัท์    ติ

กคอนกรีต หมู ่7 บ้านช่างทอง
891,000.00     868,600.00      สอบราคา

สอบราคา

2.หจก.เพชรนคร แอนด์ ซัน
กอ่สร้าง

2.หจก.เพชรนคร แอนด์
 ซันกอ่สร้าง

ราคา 1,290,000 บาท
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
เสนอราคาต่ าสุด

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ศิริศักด์ิ
พลูผล กอ่สร้าง

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ล า
ธาร คอนสตรัคชั่น

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ

เสนอราคาต่ าสุด
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ล าธาร 

คอนสตรัคชั่น

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า ค.ส.ล หมู ่10 บ้าน
อโุมงค์

5 1,297,000.00   1,291,000.00   

                                                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561



แบบ สขร.1
เทศบาลต าบลสุเทพ

ล าดับ วงเงิน วิธีจัดซ้ือ/ ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา ผู้เสนอราคา เลขที่และวันที่

ที่ งบประมาณ จัดจ้าง
(เชิญชวนเสนอราคา กรณี

เฉพาะเจาะจง) และราคาที่เสนอ
ของสัญญา

7
    โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสวน

สุขภาพ หมูท่ี่ ๓ บ้านกองบิน ๔๑
965,000.00     975,000.00      

ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1.บจ. เค สกาย เอน็จิเนียร่ิง 
เสนอราคา 939,000 บาท

1. หจก.แม่ค าวิศวกรรม
 ราคา851,130 บาท

สัญญาจ้างเลขที่ 

2.บจ.ช.นวกจิ 2009 เสนอ
ราคา 885,000 บาท

48/2561

3.บจ. เอส แอล นานาวัสดุ
ภัณฑ์ เสนอราคา 925,717 

บาท
 ลว 14 ส.ค 61

5.หจก.เชียงใหม่ทรัพย์สมบูรณ์
 เสนอราคา896,000 บาท

6.หจก.พชรพรร พร็อพเพอร์ต้ี 
เสนอราคา 897,000 บาท

7.บจ พรเดชา เสนอราคา 
925,000 บาท

8.หจก.พรมพริิยะพาณิชย์ 
เสนอราคา 884,000 บาท

9.หจก.แม่ค าวิศวกรรม เสนอ 
ราคา 851,130 บาท

                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ

เสนอราคาต่ าสุด

4.หจก.ช่างกล 44        เสนอ
ราคา 870,000 บาท



แบบ สขร.1
เทศบาลต าบลสุเทพ

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/ ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ที่ งบประมาณ จัดจ้าง
(เชิญชวนเสนอราคา กรณี

เฉพาะเจาะจง) และราคาที่เสนอ
ของสัญญา

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล และราง
ระบายน้ า ค.ส.ล พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล บ้าน
ใหม่หลังมอ ม.14

2,892,000.00   2,871,000.00   
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

    1. บริษัท เค สกาย จ ากดั 
เสนอราคา 2,500,000 บาท

    1. บริษัท เค สกาย 
จ ากดั เสนอราคา 
2,500,000 บาท

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ

เสนอราคาต่ าสุด
สัญญาจ้างเลขที่

50/2561
ลว. 15 ส.ค 61

9
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล และ ขยายไหล่
ทาง ค.ส.ล. บ้านเชิงดอย หมูท่ี่ 1

342,000.00     339,000.00      เฉพาะเจาะจง
1.บริษัท เค สกาย เอน็จิ

เนียร่ิง จ ากดั
1.บริษัท เค สกาย เอน็จิเนียร่ิง

 จ ากดั
1.บริษัท เค สกาย เอน็จิ

เนียร่ิง จ ากดั

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่

เสนอราคา 339,000 บาท ราคา 339,000 บาท 51/2561
ลว. 15 ส.ค 61
สัญญาจ้างเลขที่

52/2561
เสนอราคา 129,000 บาท ลว. 20 ส.ค 61

สัญญาจ้างเลขที่
20/2561

เสนอราคา3,900,000 บาท ราคา 3,890,000 บาท ลว. 7 ส.ค 61

เสนอราคา3,980,000 บาท

เสนอราคา3,890,000 บาท

129,000.00      เฉพาะเจาะจง 1.หจก. นิธิการโยธา

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โฟร์ไฟว์ 
วิศวกรรม

ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) (ซ)

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ

                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

10
โครงการกอ่สร้างขยายไหล่ทางพร้อมบ่อพกัและฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก ม.7
129,000.00     1.หจก. นิธิการโยธา 1.หจก. นิธิการโยธา

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ

เสนอราคาต่ าสุด
2. บริษัท ย่ิงเจริญ มอเตอร์ 

แอนด์อคีวิปเมนท์ จ ากดั

ราคา 129,,000 บาท

3. บริษัท นิวสตาร์ แมชชิน
เนอร่ี จ ากดั

11
จัดชื้อรถดับเพลิงอาคารชนิดมีถังในตัว ขนาดถังน้ าไม่

น้อยกว่า 5,000 ลิตร
4,000,000.00   4,000,000.00   

1. บริษัท นิวสตาร์ แม
ชชินเนอร่ี จ ากดั



แบบ สขร.1
เทศบาลต าบลสุเทพ

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/ ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา ผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่

ที่ งบประมาณ จัดจ้าง
(เชิญชวนเสนอราคา กรณี

เฉพาะเจาะจง) และราคาที่เสนอ
ของสัญญา

12
โครงการจัดชื้อครุภัณฑ์วิทยาสตร์หรือการแพทย์ 3 
รายการ

119,700.00     119,700.00      เฉพาะเจาะจง (ซ) 1.เอม็ดี วัสดุการแพทย์ 1.เอม็ดี วัสดุการแพทย์ 1.เอม็ดี วัสดุการแพทย์
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่

เสนอราคา 119,500 บาท ราคา 119,500 บาท 21/2561
ลว. 30 ส.ค 61

สัญญาจ้างเลขที่
22/2561

เสนอราคา 188,320 บาท ราคา 188,320 บาท ลว. 30 ส.ค 61

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ

1ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เชียงใหม่
การดับเพลิง

                   สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

13 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองช่วยหายใจ SCBA 190,000.00     190,000.00      
เฉพาะเจาะจง  

(ซ)
1ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่การดับเพลิง

1ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
เชียงใหม่การดับเพลิง


