
1 ค่าจ้างเอกชน ขนกําจัดขยะ 1,125,000.00 1,125,000.00 e-bidding หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

กลุ่มบา้นตาลพัฒนา

หา้งหุน้ส่วนจํากัด กลุ่มบา้น

ตาลพัฒนา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.9/2560

ลว.28 พ.ย.2560

2 ค่าจ้างเหมาตักขยะ 132,700.00 132,700.00 e-bidding ร้านเพชรสุวรรณ ร้านเพชรสุวรรณ เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.6/2560

ลว.31 ต.ค.2560

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม 2560                                                        แบบ สขร.1

เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม ่

วันที่  3 พฤศจิกายน 2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ



3 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 542,208.94 542,208.94 เฉพาะเจาะ

จง

สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่ จํากัด

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

542,208.94 542,208.94

4 ค่าวัสดุการเกษตร 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

ร้านแม่ปงิการ์เด้น ร้านแม่ปงิการ์เด้น เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

400,000.00 400,000.00

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าํสถานท่ี

ก่อสร้างบริเวณถนนซอยบา้นนาง

อําเพียร ธรรมไชย) หมูท่ี่ 7 ตําบล

หนองจ๊อม อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่

280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

บริษัท ศักด์ิธนชั 

คอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท ศักด์ิธนชั คอน

สตรัคชั่น จํากัด

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.39/2560

199,500.00 199,500.00 ลว.21 ส.ค.2560

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง



1 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต  (โอเวอร์เลย)์ บริเวณ

ถนนส่ีแยกสะพานปา่บง หมูท่ี่ ๒ ตําบล

หนองหาร-ถนนทางไปหมู ่๑๑ ตําบล

หนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่

207,700.00 207,700.00 เฉพาะเจาะ

จง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

เชียงใหม่สําราญการ

โยธา

หา้งหุน้ส่วนจํากัด เชียงใหม่

สําราญการโยธา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.47/2560

107,500.00 107,500.00 ลว.7 ก.ย.2560

2 ค่าจ้างเหมาตักขยะ 132,300.00 132,300.00 เฉพาะเจาะ

จง

ร้านเพชรสุวรรณ ร้านเพชรสุวรรณ เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

132,300.00 132,300.00

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน 2560                                                        แบบ สขร.1

เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม ่

วันที่ 4  ธนัวาคม  2560



3 ค่าจ้างเอกชนขนก าจัดขยะ 1,125,000.00 1,125,000.00 e-bidding หา้งหุน้ส่วนจํากัด

กลุ่มบา้นตาลพัฒนา

หา้งหุน้ส่วนจํากัดกลุ่มบา้น

ตาลพัฒนา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.9/2560

1,125,000.00 1,125,000.00 ลว.28 พ.ย.2560

4 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย)์ พร้อมตี

เส้นจราจร ณ บริเวณซอยข้างโรงเรียน

บา้นหว้ยเกี๋ยง ต้ังแต่สะพานสวนนงนชุ 

หมูท่ี่ ๑๐ ตําบลหนองหาร อําเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม่

1,245,000.00 779,200.00 e-bidding หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

ธนชัยแอสโซซิเอท

หา้งหุน้ส่วนจํากัด ธนชัย

แอสโซซิเอท

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.46/2560

720,000.00 720,000.00 ลว.5 ก.ย.2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



5 โครงการก่อสร้างรางริน คสล. พร้อม
ประตูเปดิ-ปดิน  า (สถานที่ก่อสร้าง
บริเวณล าเหมืองบา้นแม่ดู่) หมูท่ี่ ๕ 
ต าบลปา่ไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่

550,000.00 550,000.00 e-bidding หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

บา้นท่าก่อสร้าง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด บา้นท่า

ก่อสร้าง

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

540,000.00 540,000.00 จ.48/2560

ลว.14 ก.ย.2560

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง



1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

พร้อมตีเส้นจราจร (สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณถนนซอยบา้นนอ้งปอ้ม) หมู ่๑๓ 

ตําบลปา่ไผ่ อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่

198,000.00 198,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

บริษัท ศักด์ิธนชั 

คอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท ศักด์ิธนชั คอน

สตรัคชั่น จํากัด

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.3/61

197,500.00 197,500.00 ลว.18 ต.ค.2560

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมตีเส้น
จราจร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย ๑๖
 ต่อจากของเดิม) หมูท่ี่ ๑๓ ต าบลปา่ไผ่ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

319,000.00 319,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

บริษัท ศักด์ิธนชั 

คอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท ศักด์ิธนชั คอน

สตรัคชั่น จํากัด

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.2/2561

319,000.00 319,000.00 ลว.18 ต.ค.2560

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  ธนัวาคม 2560                                                        แบบ สขร.1

เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม ่

วันที่  5  มกราคม  2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



3 โครงการเจาะบอ่บาดาล พร้อมติดต้ัง

ซัมเมิสซิเปิล้ปัม๊ (สถานท่ีก่อสร้างบริเวณ

ลานกีฬาบา้นแพะปา่หา้) หมูท่ี่ ๔ ตําบล

หนองจ๊อม อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่

165,000.00 165,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

วอเตอร์ โจ วอเตอร์

เมติก

หา้งหุน้ส่วนจํากัด วอเตอร์ 

โจ วอเตอร์เมติก

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.1/2560

164,800.00 164,800.00 ลว.5 ต.ค.2561

4 ค่าจ้างเหมาตักขยะ 100,000.00 100,000.00 e-bidding ร้านเพชรสุวรรณ ร้านเพชรสุวรรณ เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

100,000.00 100,000.00

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง



5 ค่าจ้างเอกชนขนกําจัดขยะ 1,125,000.00 1,125,000.00 e-bidding หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

กลุ่มบา้นตาลพัฒนา

หา้งหุน้ส่วนจํากัด กลุ่มบา้น

ตาลพัฒนา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.9/2560

1,125,000.00 1,125,000.00 ลว.28 พ.ย.2560

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้น
จราจร  (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย
 ๑๑) หมูท่ี่ ๑๑ ต าบลหนองหาร อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

226,000.00 226,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

บริษัท ศักด์ิธนชั

คอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท ศักด์ิธนชัคอน

สตรัคชั่น จํากัด

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.8/2660

226,000.00 226,000.00 ลว.9 พ.ย.2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



7 ค่าวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

ร้าน อาร์เค เทรด

ด้ิงแอนด์ซัพพลาย

ร้าน อาร์เค เทรดด้ิงแอนด์

ซัพพลาย

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

120,000.00 120,000.00

8 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 382,500.00 382,500.00 เฉพาะเจาะ

จง

ร้าน เอสที ฟิลม์

แอนด์เพลท

ร้าน เอสที ฟิลม์แอนด์เพลท เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

382,500.00 382,500.00

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง



9 ค่าวัสดุการเกษตร 328,000.00 328,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

ร้านแม่ปงิการ์เด้น ร้านแม่ปงิการ์เด้น เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

328,000.00 328,000.00

10 ค่าไฟฟ้าและวิทยุ 197,000.00 197,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

เวียงพิงค์ เซอร์วิส 

แอนด์ ซัพพลาย

หา้งหุน้ส่วนจํากัด เวียงพิงค์ 

เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

197,000.00 197,000.00

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



1 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 317,542.04 317,542.04 เฉพาะเจาะ

จง

สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่ จํากัด

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

317,542.04 317,542.04

2 ค่าจ้างเหมาตักขยะ 100,000.00 100,000.00 e-bidding ร้านเพชรสุวรรณ ร้านเพชรสุวรรณ เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.6/2560

100,000.00 100,000.00 ลว. 31 ต.ค.2560

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มกราคม  2561                                                        แบบ สขร.1

เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม ่

วันที่  3  กุมภาพันธ ์2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



3 ค่าจ้างเอกชนขนกําจัดขยะ 1,125,000.00 1,125,000.00 e-bidding หา้งหุน้ส่วนจํากัด

กลุ่มบา้นตาลพัฒนา

หา้งหุน้ส่วนจํากัดกลุ่มบา้น

ตาลพัฒนา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.9/2560

1,125,000.00 1,125,000.00 ลว. 28 พ.ย.2560

4 ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) 216,159.58 216,159.58 e-bidding สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่ จํากัด

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

216,159.58 216,159.58

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



5 โครงการจัดหาที่ดินเพื่อใช้เปน็

สาธารณประโยชนข์องเทศบาลและ

ชุมชนในเขต หมูท่ี่ 5 ต.หนองหาร

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

นางอําไพ  แก้ว

ประภา

นางอําไพ  แก้วประภา เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

500,000.00 500,000.00

6 โครงการวางท่อระบายน้าํ คลส.พร้อม

ก่อสร้างถนน คสล. (สถานท่ีก่อสร้าง

บริเวณลําเหมืองข้างศูนย์ดับเพลิงโซน ๒ 

ถึงสามแยกทางไปบา้นทุ่งปา่เก็ด) หมูท่ี่ ๕

 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ 

825,000.00 825,000.00 e-bidding บริษัท ดับบลิววาย

เอ็น จําก้ด

บริษัท ดับบลิววายเอ็น จําก้ด เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.49/2559

787,000.00 787,000.00 ลว.18 ก.ย.2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



1 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าแลวิทยุ โครงการจัดซ้ือไฟ

ไฮโซเดียม พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง จํานวน 

20 ชุด

140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

เวียงพิงค์ เซอร์วิส 

แอนด์ ซัพพลาย

หา้งหุน้ส่วนจํากัด เวียงพิงค์ 

เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

140,000.00 140,000.00

2 ปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอ

นกรีต(โอเวอร์เลย)์ พร้อมตีเส้นจราจร

และยกเปล่ียนฝาบอ่ท่ีชํารุด จํานวน ๔๙ 

บอ่ หมูท่ี่ ๑๑ ตําบลหนองหาร อําเภอ

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

1,900,000.00 1,900,000.00 e-bidding บริษัท เชียงใหม่ทวี

ผลคอนสตรัคชั่น 

จํากัด

บริษัท เชียงใหม่ทวีผลคอน

สตรัคชั่น จํากัด

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.43/2559

1,900,000.00 1,900,000.00 ลว. 5 ก.ย.2560

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2561                                                        แบบ สขร.1

เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม ่

วันที่  5  มนีาคม  2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



3 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วย แอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย)์ บริเวณ

ซอยข้างวัดมงคลเศรษฐี หมูท่ี่ ๗ ตําบล

หนองจ๊อม อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ 

784,000.00 784,000.00 e-bidding บริษัท เชียงใหม่ทวี

ผลคอนสตรัคชั่น 

จํากัด

บริษัท เชียงใหม่ทวีผลคอน

สตรัคชั่น จํากัด

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.44/2559

784,000.00 784,000.00 ลว..5 ก.ย.2560

4 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอส

ฟัลท์

ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย)์ บริเวณซอยท่า

เกวียน ถึงส่ีแยกวัดมงคลเศรษฐี หมูท่ี่ ๕ 

ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่

736,000.00 736,000.00 e-bidding บริษัท เชียงใหม่ มี

โชค จํากัด

บริษัท เชียงใหม่ มีโชค จํากัด เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.42/2559

1,900,000.00 1,900,000.00 ลว.30 ส.ต.2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



5 ค่าจ้างเอกชนขนกําจัดขยะ 1,125,000.00 1,125,000.00 e-bidding หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

กลุ่มบา้นตาลพัฒนา

หา้งหุน้ส่วนจํากัด กลุ่มบา้น

ตาลพัฒนา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.9/2560

1,125,000.00 1,125,000.00 ลว. 28 พ.ย.60

6 ค่าจ้างเหมาตักขยะ 100,000.00 100,000.00 e-bidding  ร้านเพชรสุวรรณ ร้านเพชรสุวรรณ เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.6/2560

1,900,000.00 1,900,000.00 ลว. 31 ต.ค.2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



7 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

ร้านอําไพวรรณเท

รดด้ิง

ร้านอําไพวรรณเทรดด้ิง เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

120,000.00 120,000.00

8 โครงการจ้างเหมาจัดทํารถบปุผาชาติเพื่อ

เข้าร่วมมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด

เชียงใหม่

450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

นายรชตพิบลูย์  

สุทธิวงศ์

นายรชตพิบลูย์  สุทธิวงศ์ เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.18/2561

1,900,000.00 1,900,000.00 ลว.23 ม.ค.2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



9 ค่าครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบท่ี 

2 จํานวน 7 เคร่ือง

210,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

นอร์ทเทิร์นโอเอ 

มาร์เก็ตต้ิง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด นอร์

ทเทิร์นโอเอ มาร์เก็ตต้ิง

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

210,000.00 210,000.00

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าํ คสล. 

และตีเส้นจราจรสถานที่ก่อสร้างถนน

ซอยปา้ผัน  ม.10 ปา่ไผ่ อ.สันทราย จ.

เชียงใหม่

1,205,000.00 1,205,000.00 e-bidding บริษัท พรเดชา 

จํากัด

บริษัท พรเดชา จํากัด เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.41/2559

1,205,000.00 1,205,000.00 ลว.28 ส.ค.2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



11 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมตีเส้น

จราจร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนน

ซอยอุ้นหมูต่อจากของเดิม หมูท่ี่ 9 ต.

หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

129,700.00 129,700.00 เฉพาะเจาะ

จง

บริษัท ศักด์ิธนชั 

คอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท ศักด์ิธนชั คอน

สตรัคชั่น จํากัด

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.20/2561

129,700.00 129,700.00 ลว.23 ม.ค.2561

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมตีเส้น

จราจร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย

จันทร์ศิริค้าไม้ หมูท่ี่ 5 ต.หนองหาร อ.

สันทราย จ.เชียงใหม่

310,200.00 310,200.00 เฉพาะเจาะ

จง

บริษัท พรเดชา 

จํากัด

บริษัท พรเดชา จํากัด เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.16/2560

310,200.00 310,200.00 ลว.11 ม.ค.2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



13 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมตีเส้น

จราจร สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนซอย 

5 (ซอยที่รัก) หมูท่ี่ 7 ต.หนองจํอม อ.สัน

ทราย จ.เชียงใหม่

192,000.00 192,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

บริษัท ศักด์ิธนชั 

คอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท ศักด์ิธนชั คอน

สตรัคชั่น จํากัด

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.17/2560

192,000.00 192,000.00 ลว. 11 ม.ต.2561

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมตีเส้น

จราจร และก่อสร้างรางระบายน้าํบริเวณ

ซอยรัชชาแมนชั่น หมูท่ี่ 10 ต.ปา่ไผ่ อ.

สันทราย จ.เชียงใหม่

1,486,000.00 1,486,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

ธนชัย แอทโซซิเอท

หา้งหุน้ส่วนจํากัด ธนชัย 

แอทโซซิเอท

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.45/2559

1,486,000.00 1,486,000.00 ลว. 3 ก.ย.2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



15 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 294,788.40 294,788.40 e-bidding สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่ จํากัด

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

294,788.40 294,788.40

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



1 ค่าจ้างเอกชนกําจัดขยะ 1,125,000.00 1,125,000.00 e-bidding หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

กลุ่มบา้นตาลพัฒนา

หา้งหุน้ส่วนจํากัด กลุ่มบา้น

ตาลพัฒนา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.9/2560

1,125,000.00 1,125,000.00 ลว. 28 พ.ย.2560

2 ค่าจ้างเหมาตักขยะ 100,000.00 100,000.00 e-bidding ร้านเพชรสุวรรณ ร้านเพชรสุวรรณ เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.6/2560

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มนีาคม  2561                                                        แบบ สขร.1

เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม ่

วันที่  3  เมษายน  2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



100,000.00 100,000.00 ลว. 31 ต.ค.2560

3 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 

ภายในฌาปนสถาน หมูท่ี่ ๕ ตําบลหนอง

หาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

585,000.00 585,000.00 e-bidding บริษัท บา้นทิพย์

คอนสตรัคชั่น

บริษัท บา้นทิพย์คอน

สตรัคชั่น

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.11/2561

585,000.00 585,000.00 ลว. 12 ธ.ค.2560

3 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 

ภายในฌาปนสถาน หมูท่ี่ ๕ ตําบลหนอง

หาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

510,000.00 510,000.00 e-bidding หา้งหุน้ส่วนจํากัด

ช่างกล 44

หา้งหุน้ส่วนจํากัดช่างกล 44 เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.12/2561

510,000.00 510,000.00 ลว. 13 ธ.ค.2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



5 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย)์ พร้อมตี

เส้นจราจร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนน

ซอยข้างธนาคารกรุงไทย จุดเร่ิมต้นสาม

แยกปากซอยไปวัดแม่โจ้ ถึงสะพานเยาว

เรศ) หมูท่ี่ ๔ ตําบลหนองหาร อําเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม่

728,000.00 728,000.00 e-bidding บริษัท กาญจนา

ธุรกิจกิ่สร้าง จํากัด

บริษัท กาญจนาธุรกิจ

ก่อสร้าง จํากัด

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.13/2561

728,000.00 728,000.00 ลว. 25 ธ.ค.2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



1 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 227,536.40 227,536.40 เฉพาะเจาะ

จง

สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่ จํากัด

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

227,536.40 227,536.40

2 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 220,000.00 220,000.00 e.bidding หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

ต้นข้าว มีเดีย แอนด์

 ทราฟฟิค

หา้งหุน้ส่วนจํากัด ต้นข้าว 

มีเดีย แอนด์ ทราฟฟิค

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

220,000.00 220,000.00

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2561                                                        แบบ สขร.1

เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม ่

วันที่  4  พฤษภาคม  2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



3 ค่าจ้างเอกชนขนกําจัดขยะ 1,125,000.00 1,125,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

กลุ่มบา้นตาลพัฒนา

หา้งหุน้ส่วนจํากัด กลุ่มบา้น

ตาลพัฒนา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.9/2560

1,125,000.00 1,125,000.00 ลว. 28 พ.ย. 2560

4 ค่าจ้างเหมาตักขยะ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

ร้านเพชรสุวรรณ ร้านเพชรสุวรรณ เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.6/2560

100,000.00 100,000.00 ลว. 31 ต.ค.2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



1 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์เลย)์ พร้อมตี

เส้นจราจร (สถานที่ก่อสร้างบริเวณสาม

แยกปากซอยอู่สุรีย์รัตน ์

ถึงส่ีแยกหนา้ร้านครัวสวนหมาก) หมูท่ี่ 

๑๐ ตําบลปา่ไผ่ อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่

1,500,000.00 1,500,000.00 e-bidding บริษัท กาญจนา

ธุรกิจก่ออสร้าง 

จํากัด

บริษัท กาญจนาธุรกิจ

ก่ออสร้าง จํากัด

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.14/2561

1,500,000.00 1,500,000.00 ลว. 25 ธ.ค.2561

2 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 571,119.62 571,119.62 เฉพาะเจาะ

จง

สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่ จํากัด

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม  2561                                                        แบบ สขร.1

เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม ่

วันที่  4  มถุินายน  2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



เสนอราคา ราคา

571,119.62 571,119.62

3 ค่าจ้างบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์

การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์

179,974.00 179,974.00 เฉพาะเจาะ

จง

บริษัท คอนโทรล 

ดาด้า (ประเทศไทย)

 จํากัด

บริษัท คอนโทรล ดาด้า 

(ประเทศไทย) จํากัด

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

179,974.00 179,974.00

4 ค่าจ้างเอกชนกําจัดขยะ 950,000.00 950,000.00 e-bidding หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

กลุ่มบา้นตาลพัฒนา

หา้งหุน้ส่วนจํากัด กลุ่มบา้น

ตาลพัฒนา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.9/2560

950,000.00 950,000.00 ลว. 28 พ.ย.2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



5 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย)์ พร้อมตี

เส้นจราจร  (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนน

ข้างโรงเรียนหว้ยเกี๋ยง) หมูท่ี่ ๑๐ ตําบล

หนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่

490,000.00 490,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

บริษัท เชียงใหม่ 

ทวีผลคอนสตรัคชั่น

จํากัด

บริษัท เชียงใหม่ ทวีผลคอน

สตรัคชั่นจํากัด

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.25/2561

179,974.00 179,974.00 ลว. 2 เม.ย.2561

6 ค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมส่งเสริม

วัฒนธรรมประเพณีและพิธีทางงศาสนา

130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

นางลัดดาวัลลย์  

ตันวันนา

นางลัดดาวัลลย์  ตันวันนา เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

130,000.00 130,000.00

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



7 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย)์ พร้อมตี

เส้นจราจร   (สถานที่ก่อสร้างบริเวณ

ปากทางเข้าวัดหว้ยเกี๋ยงถึงหนา้วัดหว้ย

เกี๋ยง) หมูท่ี่ ๓ ตําบลหนองหาร อําเภอ

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่

474,000.00 474,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

บริษัทเชียงใหม่ทวี

ผล คอนสตรัคชั่น 

จํากัด

บริษัทเชียงใหม่ทวีผล คอน

สตรัคชั่น จํากัด

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.26/2561

474,000.00 474,000.00 ลว.2 เม.ย.2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



1 ค่าจ้างเอกชนขนกําจัดขยะ 1,125,000.00 1,125,000.00 e-bidding หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

กลุ่มบา้นตาลพัฒนา

หา้งหุน้ส่วนจํากัด กลุ่มบา้น

ตาลพัฒนา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ. 9/2560

1,125,000.00 1,125,000.00 ลว. 28 พ.ย. 2560

2 ค่าจ้างเหมาตักขยะ 100,000.00 100,000.00 e-bidding ร้านเพชรสุวรรณ ร้านเพชรสุวรรณ เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.6/2560

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน  2561                                                        แบบ สขร.1

เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม ่

วันที่  2  กรกฎาคม  2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



100,000.00 100,000.00 ลว. 31 ต.ค.2560

1 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 192,496.40 192,496.40 เฉพาะเจาะ

จง

สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่ จํากัด

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

192,496.40 192,496.40

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2561                                                        แบบ สขร.1

เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม ่

วันที่  3  สิงหาคม  2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



2 ค่าครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง ชุดผจญเพลิง

พร้อมเคร่ืองช่วยหายใจแบบอัดอากาศ

ชนดิสะพายหลัง

392,000.00 392,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

ร้านเอสอาร์เทรดด้ิง ร้านเอสอาร์เทรดด้ิง เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

392,000.00 392,000.00

3 ค่าจ้างเหมาตักขยะ 100,000.00 100,000.00 e-bidding ร้านเพชรสุวรรณ ร้านเพชรสุวรรณ เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.6/2560

100,000.00 100,000.00 ลว. 31 ต.ค.2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



4 ค่าจ้างเอกชนขนกําจัดขยะ 1,125,000.00 1,125,000.00 e-bidding หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

กลุ่มบา้นตาลพัฒนา

หา้งหุน้ส่วนจํากัด กลุ่มบา้น

ตาลพัฒนา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.9/2560

1,125,000.00 1,125,000.00 ลว.28 พ.ย.2560

5 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย)์ พร้อมตี

เส้นจราจร  (สถานที่ก่อสร้างบริเวณซอย

 ๙ ) หมูท่ี่ ๖ ตําบลหนองหาร อําเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม่

118,500.00 118,500.00 เฉพาะเจาะ

จง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

เชียงใหม่สําราญการ

โยธา

หา้งหุน้ส่วนจํากัด เชียงใหม่

สําราญการโยธา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.28/2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



118,500.00 118,500.00 ลว. 30 เม.ย. 2561

6 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย)์ หรือพื้นที่

ดําเนนิการไม่นอ้ยกว่า 940 ตารางเมตร 

พร้อมตีเส้นจราจร (สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยหนา้บา้นนายดี-สามแยกข้าง

วัดแม่โจ)้ หมูท่ี่ ๑๒ ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

301,500.00 301,500.00 เฉพาะเจาะ

จง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

เชียงใหม่สําราญการ

โยธา

หา้งหุน้ส่วนจํากัด เชียงใหม่

สําราญการโยธา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.33/2561

300,500.00 300,500.00 ลว.30 เม.ย. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



7 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย)์ หรือพื้นที่

ดําเนนิการไม่นอ้ยกว่า 560 ตารางเมตร 

(บริเวณหนา้วัดทุ่งปา่เก็ด) หมูท่ี่ ๖ ตําบล

หนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่

179,000.00 179,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

เชียงใหม่สําราญการ

โยธา

หา้งหุน้ส่วนจํากัด เชียงใหม่

สําราญการโยธา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.29/2561

178,500.00 178,500.00 ลว.30 เม.ย.2561

8 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย)์ พร้อมตี

เส้นจราจร พื้นที่ดําเนนิการไม่นอ้ยกว่า 

625 ตารางเมตร (สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณซอยหนา้บา้นนายเปรมถึงหนา้

บา้นปา้หวัง) หมูท่ี่ ๔ ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

210,000.00 210,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

เชียงใหม่สําราญการ

โยธา

หา้งหุน้ส่วนจํากัด เชียงใหม่

สําราญการโยธา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.31/2561

209,500.00 209,500.00 ลว.30 เม.ย.2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



9 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย)์ พร้อมตี

เส้นจราจร  หรือพื้นที่ดําเนนิการไม่นอ้ย

กว่า 660 ตารางเมตร (สถานท่ีก่อสร้าง

บริเวณซอยเข้าสุสานบา้นแม่เตาไหต่อ

จากของเดิม) หมูท่ี่ ๑ ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

เชียงใหม่สําราญการ

โยธา

หา้งหุน้ส่วนจํากัด เชียงใหม่

สําราญการโยธา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.32/2561

219,500.00 219,500.00 ลว.30 เม.ย.2561

10 โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย)์ พร้อมตี

เส้นจราจร หรือพื้นที่ดําเนนิการไม่นอ้ย

กว่า 447 ตารางเมตร (สถานท่ีก่อสร้าง

บริเวณซอย ๘ ต่อจากของเดิม) หมูท่ี่ ๖ 

ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่

145,000.00 145,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

เชียงใหม่สําราญการ

โยธา

หา้งหุน้ส่วนจํากัด เชียงใหม่

สําราญการโยธา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.30/2561

144,500.00 144,500.00 ลว.30 เม.ย.2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



11 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

ร้านอําไพวรรณเท

รดด้ิง

ร้านอําไพวรรณเทรดด้ิง เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

120,000.00 120,000.00

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



1 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 239,051.40 239,051.40 เฉพาะเจาะ

จง

สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่ จํากัด

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

239,051.40 239,051.40

2 ค่าจ้างเอกชนขนกําจัดขยะ 1,125,000.00 1,125,000.00 e-bidding หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

กลุ่มบา้นตาลพัฒนา

หา้งหุน้ส่วนจํากัด กลุ่มบา้น

ตาลพัฒนา

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.9/2560

                                                                สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2561                                                        แบบ สขร.1

เทศบาลเมอืงแมโ่จ้  ต าบลหนองหาร  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม ่

วันที่  3  กันยายน  2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



1,125,000.00 1,125,000.00 ลว. 28 พ.ย.2560

3 ค่าจ้างเหมาตักขยะ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะ

จง

ร้านเพชรสุวรณ ร้านเพชรสุวรณ เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.6/2560

100,000.00 100,000.00 ลว. 31 ต.ค.2560

4 โครงการก่อสร้างประปาหมูบ่า้นแบบ

บาดาลขนาดใหญ่ หมูท่ี่ 4 บา้นแพะปา่หา้

1,608,716.60 1,608,716.60 เฉพาะเจาะ

จง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด 

คุณยศยิ่งก่อสร้าง

หา้งหุน้ส่วนจํากัด คุณยศยิ่ง

ก่อสร้าง

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา จ.15/2561

1,608,716.60 1,608,716.60 ลว. 28 ธ.ค.2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองย่อยกิ่งไม้ติดต้ังบน

รถเทรลเลอร์ลากจูง ๒ ล้อ สามารถ

เคล่ือนย้ายได้ เคร่ืองยนต์มีกําลังแรงม้า 

ไม่นอ้ยกว่า ๒๔ แรงม้า สําหรับย่อยกิ่งไม้

 ซากพืชหรือเศษไม้ทําปุย๋หมัก ผสมดิน

และตกแต่งสวน ตัวเคร่ืองมีน้าํหนกัไม่

เกินกว่า ๑,๑๐๐ กิโลกรัม

1,670,000.00 1,670,000.00 e-biiding บรีษื เอ็มดี ทรัค 

เอ็นจิเนยีร่ิง จํากัด

บรีษื เอ็มดี ทรัค เอ็นจิ

เนยีร่ิง จํากัด

เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา ซ.5/2561

1,670,000.00 1,670,000.00 ลว. 10 พ.ค.2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธซ้ืีอ/

หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา



6 ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) 294,920.00 294,920.00 เฉพาะเจาะ

จง

สหกรณ์โคนม

เชียงใหม่ จํากัด

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด เปน็ผู้ที่มี

คุณสมบติั

ครบถ้วนตามที่

กําหนดและมี

ผลงานเปน็ที่

นา่เชื่อถือ

สัญญาจ้างเลขที่ 

เสนอราคา ราคา

294,920.00 294,920.00


