
แบบ สขร.1
เทศบาลต าบลสุเทพ

ล าดับ วงเงิน วิธีจัดซ้ือ/ ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา ผู้เสนอราคา เลขที่และวันที่

ที่ งบประมาณ จัดจ้าง
(เชิญชวนเสนอราคา กรณี

เฉพาะเจาะจง) และราคาที่เสนอ
ของสัญญา

1 400,000.00       400,000.00       เฉพาะเจาะจง 1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่

เสนอราคา 400,000 บาท ราคา 400,000 บาท 08/2562

ลว. 7 ธ.ค 61

2

เสนอราคา 495,000 บาท ราคา 495,000 บาท 09/2562

ลว. 18 ธ.ค 61

3

เสนอราคา 127,000 บาท ราคา 127,000 บาท 10/2562
ลว. 21 ธ.ค 61

                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โครงการจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ
ในงานจ้างที่ปรึกษา ส าหรับการจ้างที่ปรึกษาจัดท า
โปรแกรมประยุกต์ (Application) น าเสนอแหล่ง

ศิลปกรรมในวัดอโุมงค์ (สวนพทุธธรรม) ตามโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งอารยธรรมโบราณสถานและวิถี

ล้านนาในเขตเทศบาลต าบล สุเทพ  ท่องเที่ยวแหล่ง
เรียนรู้อารยธรรมน าจิตใจ สังคมสงบสุข ภายใต้การมี

ส่วนร่วมอย่างย่ังยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดพมิพห์นังสือพื้นที่ศักด์ิสิทธ์ิในบริเวณวัดอโุมงค์ 
(สวนพทุธธรรม) และการจัดท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
495,000.00       499,000.00       เฉพาะเจาะจง

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วนิดา
การพมิพ์

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วนิดา
การพมิพ์

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วนิดาการ
พมิพ์

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่

โครงการกอ่สร้างอาคารที่พกัขยะ ค.ส.ล. บริเวณหลัง
วัดศรีโสดา หมูท่ี่ 2 บ้านห้วยแกว้  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

127,000.00       127,000.00       เฉพาะเจาะจง
1.ห้างหุ้นส่วน 9 รุ่งเรือง การ

โยธา (2011)
1.ห้างหุ้นส่วน 9 รุ่งเรือง 

การโยธา (2011)
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่
1.ห้างหุ้นส่วน 9 รุ่งเรือง 

การโยธา (2011)



แบบ สขร.1
เทศบาลต าบลสุเทพ

ล าดับ วงเงิน วิธีจัดซ้ือ/ ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา ผู้เสนอราคา เลขที่และวันที่

ที่ งบประมาณ จัดจ้าง
(เชิญชวนเสนอราคา กรณี

เฉพาะเจาะจง) และราคาที่เสนอ
ของสัญญา

4
จัดท าขบวนบุษบกเพื่ออญัเชิญพระสารีริกธาตุ2. 
ตกแต่งสถานที่ประดิษฐานพระพทุธรูปและพระสารี
ริกธาติ ณ วัดพระธาตุแสงจันทร์ และวัดโป่งน้อย

140,000.00       140,000.00       เฉพาะเจาะจง 1. นางจันทร์สาย ปะระมะ 1. นางจันทร์สาย ปะระมะ 1. นางจันทร์สาย ปะระมะ

เสนอราคา 140,000 บาท ราคา 140,000 บาท 

11/2562
ลว. 21 ธ.ค 61

5

เสนอราคา 465,000 บาท ราคา 465,000 บาท 12/2562
ลว. 27 ธ.ค 61

เสนอราคา 563,000 บาท 

6

เสนอราคา 245,500 บาท ราคา 245,500 บาท 4/2562
ลว. 4 ธ.ค 61

                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

1.ร้านสุทิศแอร์ 1.ร้านสุทิศแอร์ 1.ร้านสุทิศแอร์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. จ านวน ๒ ช่วง 
หมูท่ี่ ๑๓ บ้านสันลมจอย ต าบลสุเทพ ด้วยวิธีประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
564,000.00       564,000.00       

ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

  1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั     นันท
พนัธ์ เอน็จิเนียร่ิง

  1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั     
นันทพนัธ์ เอน็จิเนียร่ิง

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ

เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ สัญญาจ้างเลขที่

จัดชื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

266,000.00       266,000.00       เฉพาะเจาะจง(ซ)

สัญญาจ้างเลขที่

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั     เพชร
นคร แอนด์ ซันกอ่สร้าง



แบบ สขร.1
เทศบาลต าบลสุเทพ

ล าดับ วงเงิน วิธีจัดซ้ือ/ ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา ผู้เสนอราคา เลขที่และวันที่

ที่ งบประมาณ จัดจ้าง
(เชิญชวนเสนอราคา กรณี

เฉพาะเจาะจง) และราคาที่เสนอ
ของสัญญา

7
จัดซ้ือจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ านวน 17 รายการ (งาน

สมโภชพระสารีริกธาตุ ระหว่างวันที่ 22 -26 ธันวาคม 
2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

106,470.00       106,470.00       เฉพาะเจาะจง(ซ)
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดัโชตนา

การไฟฟา้
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดัโชตนาการ

ไฟฟา้
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดัโชตนา

การไฟฟา้

เสนอราคา 106,470 บาท ราคา 106,470 บาท 

5/2562
ลว. 18 ธ.ค 61

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่

                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก




