
แบบ สขร.1

ล ำดบั วงเงิน วิธีจดัซ้ือ/ ผูเ้สนอรำคำ เลขท่ีและวนัท่ี
ท่ี งบประมำณ จดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ของสญัญำ
1 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ 475,000.00      475,000.00     สอบรำคำ 1. ร้ำนจินกำรคำ้ หจก. ว.วฒันำประสบสุขก่อสร้ำง คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำเลขท่ี 

บำ้นกองบิน 41 หมูท่ี่ 3  เสนอรำคำ 468,000 บำท รำคำ 641,000 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 30/2558

2. หจก. ว.วฒันำประสบสุขก่อสร้ำง สอบรำคำ และรำคำ ลว. 6 ก.ค. 58

  เสนอรำคำ 461,000 บำท  ต ่ำสุด
 3. หจก. 9 รุ่งเรือง กำรโยธำ (2011)  

เสนอรำคำ 465,000 บำท
    

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 154,000.00      156,800.00     สอบรำคำ 1. ร้ำนเจริญทองก่อสร้ำง ร้ำนเจริญทองก่อสร้ำง คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำเลขท่ี 

บำ้นทรำยค ำ หมูท่ี่ 15 เสนอรำคำ 153,000 บำท รำคำ 153,000 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 31/2558

  2.หจก. 9 รุ่งเรือง กำรโยธำ (2011)  สอบรำคำ และรำคำ ลว. 6 ก.ค. 58

 เสนอรำคำ 156,000 บำท  ต ่ำสุด
 3. บจก. ธรำวิทย ์คอนสตรัคชัน่
  เสนอรำคำ 154,000 บำท   
  

3 โครงกำรปรับปรุงภูมิทศัน์น ้ำตก 400,000.00      400,000.00     สอบรำคำ 1.บจก.ธรำวิทย ์คอนสตรัคชัน่ บจก.ธรำวิทย ์คอนสตรัคชัน่ คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำเลขท่ี 

ห้วยแกว้ หมูท่ี่ 2  เสนอรำคำ 399,000 บำท รำคำ 399,000 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 32/2558

2. หจก. เชียงใหมส่ปริงเกอร์ เทรดด้ิง สอบรำคำ และรำคำ ลว. 7 ก.ค. 58

เสนอรำคำ 400,000 บำท ต ่ำสุด
    

4 โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน ้ำ คสล. 290,000.00      291,100.00     สอบรำคำ 1. หจก. 9 รุ่งเรือง กำรโยธำ (2011) หจก. 9 รุ่งเรือง กำรโยธำ (2011) คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำเลขท่ี 

พร้อมบ่อพกั บำ้นร ่ ำเปิง หมูท่ี่ 5 เสนอรำคำ 290,000 บำท รำคำ 290,000 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 33/2558

  2.บจก. ธรำวิทย ์คอนสตรัคชัน่  สอบรำคำ และรำคำ ลว. 8 ก.ค. 58

เสนอรำคำ 291,000 บำท  ต ่ำสุด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กรกฎำคม 2558
เทศบำลต ำบลสุเทพ

งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคดัเลือก



ล ำดบั วงเงิน วิธีจดัซ้ือ/ ผูเ้สนอรำคำ เลขท่ีและวนัท่ี
ท่ี งบประมำณ จดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ของสญัญำ

งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคดัเลือก

5 โครงกำรปรับปรุงอำคำรโรงปุ๋ ยหมกั 120,000.00      120,000.00     สอบรำคำ 1.บจก.เอส แอล นำนำวสัดุภณัฑ์ หจก.บุญมำก คอนสตรัคชัน่ คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำเลขท่ี 

บำ้นสนัลมจอย หมูท่ี่ 13 เสนอรำคำ 116,840  บำท ต่อรองรำคำลง เหลือ 107,500 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 34/2558

  2. หจก.ว.วฒันำประสบสุขก่อสร้ำง  สอบรำคำ และรำคำ ลว. 14 ก.ค. 58

 เสนอรำคำ 110,000 บำท  ต ่ำสุด
3. บจก. พฒันชยัไอซีที
เสนอรำคำ 118,500 บำท
4. หจก. บุญมำก คอนสตรัคชัน่
เสนอรำคำ 107,900 บำท

6 โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรศนูย์ 815,600.00      839,000.00     สอบรำคำ 1. หจก.เดอะ ซคัเซส คอนสตรัคชัน่ หจก.เดอะ ซคัเซส คอนสตรัคชัน่ คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำเลขท่ี 

ป้องกนับรรเทำสำธำรณภยั เทศบำล เสนอรำคำ 738,000  บำท ต่อรองรำคำลง เหลือ 730,000 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 35/2558

ต ำบลสุเทพ 2. บจก. พฒันชยั ไอซีที สอบรำคำ และรำคำ ลว. 18 ก.ค. 58

เสนอรำคำ 810,000  บำท ต ่ำสุด
3. หจก. บุญมำก คอนสตรัคชัน่
เสนอรำคำ 772,900 บำท

7 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศนูยบ์ริกำร  8,400,000.00   8,400,000.00  ประกวดรำคำ 1. หจก. ล ำพนูกนิษฐ์กลุ หจก. ล ำพนูกนิษฐ์กลุ คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำเลขท่ี 

สำธำรณสุขเทศบำลต ำบลสุเทพ จำ้งดว้ยวิธี เสนอรำคำ 8,370,000 บำท ต่อรองรำคำลงเหลือ 8,369,000 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 36/2558

และกำรจดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้กบั กำรทำงอิเลก็ 2. หจก. เดชำกลุกำรช่ำง สอบรำคำ และรำคำ ลว. 27 ก.ค. 58

คนพิกำร ๕ ประเภท สถำนีอนำมยัสุเทพ ทรอนิกส์ เสนอรำคำ 8,390,000 บำท ต ่ำสุด
หมูท่ี่ ๕ บำ้นร ่ ำเปิง ต  ำบลสุเทพ 3. หจก. เอ แอนด ์เอน็ เชียงใหม่
อ  ำเภอเมืองเชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม่ คอนสตรัคชัน่ 

เสนอรำคำ 8,390,000 บำท
4. หจก. ว.วฒันำประสบสุขก่อสร้ำง
เสนอรำคำ 8,390,000 บำท
5. บริษทั องัคณำ (1994) จ ำกดั
เสนอรำคำ 8,390,000 บำท


