
แบบ สขร.1

ล ำดบั วงเงิน วิธีจดัซ้ือ/ ผูเ้สนอรำคำ เลขท่ีและวนัท่ี
ท่ี งบประมำณ จดัจำ้ง และรำคำท่ีเสนอ ของสญัญำ
1 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล. 263,000.00      262,000.00     สอบรำคำ 1.หจก. 9 รุ่งเรืองกำรโยธำ (2011) หจก. 9 รุ่งเรืองกำรโยธำ (2011) คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำเลขท่ี 

บริเวณเช่ือมบ่อพกัเดิม ถึงบำ้นเลขท่ี 9/9 เสนอรำคำ 260,000 บำท ต่อรองรำคำลง เหลือ 259,500 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 39/2558
บำ้นร ่ ำเปิง หมูท่ี่ 5 ต.สุเทพ สอบรำคำ และรำคำ ลว. 15 ก.ย. 58

ต ่ำสุด

2 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแอสฟัลทติ์ก 643,700.00      594,000.00     สอบรำคำ 1.บจก.ธรำวิทย ์คอนสตรัคชัน่ บจก.ธรำวิทย ์คอนสตรัคชัน่ คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำเลขท่ี 
คอนกรีต บำ้นตล่ิงห้ำ หมูท่ี่ 8 ต.สุเทพ เสนอรำคำ 594,000 บำท ต่อรองรำคำลง เหลือ 593,500 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 40/2558

 สอบรำคำ และรำคำ ลว. 15 ก.ย. 58
ต ่ำสุด

3 โครงกำรก่อสร้ำงงำนวำงท่อระบำยน ้ำ คสล. 435,000.00      436,000.00     สอบรำคำ 1. บจก.ธรำวิทย ์คอนสตรัคชัน่ บจก. ธรำวิทย ์คอนสตรัคชัน่ คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำเลขท่ี 
พร้อมบ่อพกัและรำงระบำยน ้ำ คสล. บริเวณ เสนอรำคำ 435,000 บำท ต่อรองรำคำลงเหลือ 434,500 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 41/2558
บำ้นเลขท่ี 6/2 ถึงทำงเขำ้หอพกัรำชพฤกษ์ สอบรำคำ และรำคำ ลว. 15 ก.ย. 58
บำ้นร ่ ำเปิง หมูท่ี่ 5 ต. สุเทพ ต ่ำสุด

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. พร้อมวำงท่อ 949,700.00      940,000.00     สอบรำคำ 1. หจก. สนำมจนัทร์กำรโยธำ หจก. สนำมจนัทร์กำรโยธำ คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำเลขท่ี 
ระบำยน ้ำ คสล. พร้อมบ่อพกัและรำงระบำย เสนอรำคำ 940,000 บำท รำคำ 940,000 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 42/2558
น ้ำ คสล. บำ้นใหมห่ลงัมอ หมูท่ี่ 14 ต.สุเทพ สอบรำคำ และรำคำ ลว. 23 ก.ย. 58

ต ่ำสุด

5 โครงกำรปรับปรุงอำคำรบำ้นพกัเจำ้หนำ้ท่ี 620,000.00      620,000.00     สอบรำคำ 1.หจก.เชียงใหมสุ่เทพ 1999 หจก.เชียงใหมสุ่เทพ 1999 คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำเลขท่ี 
ศนูยบ์ริกำรสำธำรณสุข เพ่ือใชเ้ป็นท่ีท ำงำน เสนอรำคำ 620,000 บำท รำคำ 620,000 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 44/2558
ของกองสวสัดิกำรสงัคมและกองกำรศึกษำ สอบรำคำ และรำคำ ลว. 29 ก.ย. 58
เทศบำลต ำบลสุเทพ ต ่ำสุด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กนัยำยน 2558
เทศบำลต ำบลสุเทพ

งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคดัเลือก



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

งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคดัเลือก

6 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล. บริเวณ 127,000.00      127,000.00     สอบรำคำ 1. หจก.ธรำวิทยค์อนสตรัคชัน่ หจก.ธรำวิทยค์อนสตรัคชัน่ คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำเลขท่ี 
หมูท่ี่ 13 บำ้นสนัลมจอย ต.สุเทพ เสนอรำคำ 126,500 บำท รำคำ 126,500 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 45/2558

สอบรำคำ และรำคำ ลว. 29 ก.ย. 58
ต ่ำสุด

7 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ คสล. บริเวณ 248,000.00      248,000.00     สอบรำคำ 1. บริษทั สำรสิริคอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั  บริษทั สำรสิริคอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำเลขท่ี 
หมูท่ี่ 7 บำ้นช่ำงทอง ต.สุเทพ เสนอรำคำ 246,500 บำท ต่อรองรำคำลง เหลือ 246,000 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 46/2558

สอบรำคำ และรำคำ ลว. 29 ก.ย. 58
ต ่ำสุด

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บริเวณเลียบ 1,164,000.00   1,164,000.00  สอบรำคำ 1.หจก.สนำมจนัทร์กำรโยธำ 1. หจก.สนำมจนัทร์กำรโยธำ คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำเลขท่ี 
คลองชลประทำน บำ้นโป่งนอ้ย หมูท่ี่ 6 เช่ือม เสนอรำคำ 890,000 บำท รำคำ 890,000 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 47/2558
บำ้นทรำยค ำ หมูท่ี่ 15 ต.สุเทพ 2.หจก.บุญมำกคอนสตรัคชัน่ สอบรำคำ และรำคำ ลว. 30 ก.ย. 58

เสนอรำคำ 929,900 บำท ต ่ำสุด
3.ร้ำน แมโ่ป่งวิศวกำรโยธำ
เสนอรำคำ 950,000 บำท
4.บริษทั ธำรวิทยค์อนสตรัคชัน่ จ  ำกดั
เสนอรำคำ 969,000 บำท
5.บริษทั ทิศเหนือกรุ๊ป 2005 จ ำกดั
เสนอรำคำ 989,400 บำท
6.หจก. เชียงใหมสุ่เทพ 1999
เสนอรำคำ 999,999 บำท
7.หจก. ว.วฒันำประสบสุข ก่อสร้ำง
เสนอรำคำ 1,081,600 บำท
8.หจก. ศิริศกัด์ิพลูผล ก่อสร้ำง
เสนอรำคำ 1,150,000 บำท



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

งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคดัเลือก

9.หจก. ขวญัดำว ธุรกิจ
เสนอรำคำ 1,152,300 บำท

9 จดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใชส้ ำหรับ 195,810.00      195,810.00     วิธีพิเศษ 1.บจก.คอนโทรลดำตำ้ (ประเทศไทย) บจก.คอนโทรลดำตำ้ (ประเทศไทย) เป็นผูมี้ควำมเช่ียว สญัญำซ้ือ
กำรบริกำรดำ้นงำนทะเบียนรำษฎร เสนอรำคำ 195,810 บำท รำคำ 195,810 บำท ชำญเฉพำะเก่ียวกบั เลขท่ี 9/2558

ระบบฯ งำน ลว. 24 ก.ย.58

10 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) 1 ต.ค. 58  - 1 พ.ย. 58 163,878.82      163,878.82     กรณีพิเศษ 1.สหกรณ์โคนม จงัหวดัเชียงใหม่ สหกรณ์โคนม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นผูเ้ช่ียวชำญดำ้น สญัญำซ้ือ
เสนอรำคำ 163,878.82 รำคำ 163,878.82 กำรผลิตโดยเฉพำะ เลขท่ี 10/2558

ลว. 29 ก.ย. 58


