
                   แบบ สขร .๑

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ท่ีเสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงดูแลรักษำปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ 270,000.00     270,000.00    โดยวิธีเฉพำะ  - เรือนจ ำจังหวัดล ำพูน เรือนจ ำจังหวัดล ำพูน เป็นผู้มีผลงำนกำรจ้ำงเหมำ สัญญำจ้ำงท่ี  21/2562

สวนสำธำรณะ สวนหย่อม คูเมือง เจำะจง เสนอรำคำ 270,000.00 รำคำอนุมัติ 270,000.00 ของเทศบำลเมืองล ำพูน ลงวันท่ี  1  เมษำยน  2562

ภำยในเขตเทศบำลเมืองล ำพูน

2 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. 77,200.00 77,200.00 โดยวิธีเฉพำะ  - นำยมำนพ  โกมลธง นำยมำนพ  โกมลธง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงท่ี  22/2562

บริเวณร้ำนค้ำชุมชนสวนดอก เจำะจง เสนอรำคำ  77,200.00 รำคำอนุมัติ  77,200.00 เง่ือนไขในวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี  5  เมษำยน  2562

3 จ้ำงก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำ 96,000.00       96,000.00       โดยวิธีเฉพำะ  - หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงท่ี  23/2562

ต้ังแต่คูเมือง 10 - 11 เจำะจง เสนอรำคำ 96,000.00 รำคำอนุมัติ 96,000.00 เง่ือนไขในวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี  9  เมษำยน  2562

4 จ้ำงปรับปรุงสวนสำธำรณะกู่ช้ำง 150,000.00     150,000.00    โดยวิธีเฉพำะ  - หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงท่ี  24/2562

(สวนม๋วนใจ๋)อำคำรศำลำพักผ่อน เจำะจง เสนอรำคำ 150,000.00 รำคำอนุมัติ 150,000.00 เง่ือนไขในวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี  17  เมษำยน  2562

หกเหล่ียม

5 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมหลังคำอำคำร 32,900.00       32,900.00       โดยวิธีเฉพำะ  - หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงท่ี  25/2562

โรงจอดรถยนต์ส ำนักงำนเทศบำล เจำะจง เสนอรำคำ 32,900.00 รำคำอนุมัติ 32,900.00 เง่ือนไขในวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี  22  เมษำยน  2562

เมืองล ำพูน
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ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก    เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
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6 จ้ำงก่อสร้ำงถนนพำรำแอสฟัลท์ติค 2,269,000.00  2,346,733.21  ประกวดรำคำ 1.หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคช่ัน 1.หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคช่ัน หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงท่ี  26/2562

คอนกรีต ถนนหลังสนำมกีฬำ (e-bidding) 2.หจก.เชียงใหม่ส ำรำญกำรโยธำ เสนอรำคำ 1,640,000.00 รำคำอนุมัติ  1,460,000.00 ตำมเง่ือนไขเอกสำรประกวด ลงวันท่ี  3  พฤษภำคม  2562

รหัสทำงหลวงท้องถ่ิน ลพ.ล 2006 3.บ.เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคช่ัน จก. หจก.เชียงใหม่ส ำรำญกำรโยธำ รำคำอิเล็กทรอนิกส์

สำยบ้ำนหลวย(เรือนแพ-หลังสนำมกีฬำ) 4.บ.ภำคเหนือวัสดุก่อสร้ำง จก. เสนอรำคำ 1,757,000.00

5.บ.กำญจนำธุรกิจก่อสร้ำง จก. บ.ภำคเหนือวัสดุก่อสร้ำง จก.

6.บ.วัฒนำดีวีลอปเม้นท์ จก. เสนอรำคำ 1,770,000.00

7.บ.เชียงใหม่มีโชค จก. บ.กำญจนำธุรกิจก่อสร้ำง จก.

8.หจก.กรรณ์วิริยะ เสนอรำคำ 1,760,000.00

9.หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตำ บ.เชียงใหม่มีโชค จก.

10.หจก.ธนะชัย แอสโซซิเอท เสนอรำคำ 1,670,000.00

หจก.กรรณ์วิริยะ

เสนอรำคำ 1,8877,000.00

หจก.รุ่โพธ์ิ สลิตำ

เสนอรำคำ 1,460,000.00

หจก.ธนะชัย แอสโซซิเอท

เสนอรำคำ 1,470,000.00
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7 จ้ำงก่อสร้ำงติดต้ังระบบสัญญำณไฟ 120,000.00     120,000.00    โดยวิธีเฉพำะ  - หจก.กรรณ์วิริยะ หจก.กรรณ์วิริยะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงท่ี  27/2562

เตือนจรำจรถนนจิตตวงศ์พันธ์รังสรรค์ เจำะจง เสนอรำคำ 49,700.00 รำคำอนุมัติ 49,700.00 เง่ือนไขในวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562

ทำงแยกสะพำนเฉลิมพระเกียรติ

8 จ้ำงก่อสร้ำงศำลำแท่นบูชำกู่แมว 80,000.00 80,000.00 โดยวิธีเฉพำะ  - หจก.กรรณ์วิริยะ หจก.กรรณ์วิริยะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงท่ี  28/2562

บริเวณสวนสำธำรณะกู่ช้ำง เจำะจง เสนอรำคำ 80,000.00 รำคำอนุมัติ 80,000.00 เง่ือนไขในวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562

9 จ้ำงเหมำปรับปรุงอำคำรโรงจอดรถ 499,000.00     499,000.00    โดยวิธีเฉพำะ  - นำยมำนพ  โกมลธง นำยมำนพ  โกมลธง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงท่ี  29/2562

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข กองกำรแพทย์ เจำะจง เสนอรำคำ 499,000.00 รำคำอนุมัติ 499,000.00 เง่ือนไขในวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2562
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