
                   แบบ สขร .๑

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

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ท่ีเสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนพำรำแอสฟัลท์ 6,089,000.00  6,020,686.35  ประกวดรำคำ 1.หจก.เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรัคช่ัน บริษัท เชียงใหม่มีโชค จ ำกัด บริษัท เชียงใหม่มีโชค จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงท่ี  5/2562

ติกคอนกรีต บริเวณถนนรอบเมือง (e-bidding) 2.หจก.ล ำพูนวันเฉลิม เสนอรำคำ 3,820,000.00 รำคำอนุมัติ 3,820,000.00 ตำมเง่ือนไขเอกสำรประกวด ลงวันท่ี  3  มกรำคม  2562

หน้ำวัดพระธำตุหริภุญชัย 3.บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จก. หจก.เชียงใหม่49 คอนสตรัคช่ัน รำคำอิเล็กทรอนิกส์

4.หจก.เอกภพก่อสร้ำง เสนอรำคำ 4,190,000.00

5.บริษัท เชียงใหม่มีโชค จ ำกัด บ.เอกทวีทรัพย์คอนสตรัคช่ัน จก.

6.หจก.เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคช่ัน เสนอรำคำ 4,800,000.00

7.บ.สำมำรถคอนสตรัคช่ันเชียงใหม่จก.บ.สำมำรถคอนสตรัคช่ันเชียงใหม่จก.

8.บริษัท สมบูรณ์สุข จ ำกัด เสนอรำคำ 4,419,183.80

9.หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตำ หจก.เอกภพก่อสร้ำง

10.บ.อภิชำติและกิตติก่อสร้ำง จก. เสนอรำคำ 4,726,000.00

11.หจก.ศิริศรพำณิชย์ 2011 หจก.รุ่งโพธ์ิสลิตำ

12.หจก.กันทรลักษณ์ต้ังพูนผลสวัสด์ิ เสนอรำคำ 4,430,000.00

13.บ.เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคช่ัน จก.

14.บ.เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคช่ัน จก.
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                   แบบ สขร .๑

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

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ท่ีเสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

2 จ้ำงเหมำติดต้ังไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะ ประกวดรำคำ 1.บ.ดีไลท์ต้ิงอินเตอร์เนช่ันแนล จก. บริษัท ดีไลท์ต้ิงอินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัดบริษัท ดีไลท์ต้ิงอินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัดมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงท่ี  6/2562

ถนนรอบเมืองในจำกตลำดโต้รุ่งเทศบำล (e-bidding) 2.บ.ณัฐธนสินทรัพย์ จก. เสนอรำคำ 2,700,000.00 รำคำอนุมัติ 2,700,000.00 ตำมเง่ือนไขเอกสำรประกวด ลงวันท่ี  15  มกรำคม  2562

ถึงบริเวณแยกท่ำนำงและบริเวณหน้ำ 3.บ.ดี.พี.เทรดด้ิง จก. บ.ดับเบ้ิล เอ็ม อินเตอร์เนช่ันแนล จก. รำคำอิเล็กทรอนิกส์

คลินิคหมอบัญชำถึงบริเวณวัดไชยชนึก 4.บ.เมก้ำ ไลท์ โปรดักท์ จก. เสนอรำคำ 2,497,500.00

5.หจก.อธิษฐ์ 2009 บ.สมำร์ทอิมเมจอินเตอร์เนช่ันแนล

6.หจก.เพอร์แฟคไลท์(1998) (ประเทศ) จก.

7.บ.ดับเบ้ิล เอ็ม อินเตอร์เนช่ันแนล จก.เสนอรำคำ 2,7335,000.00

8.บ.สมำร์ทอิมเมจอินเตอร์เนช่ันแนล

(ประเทศ) จก.

3 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 33,600.00       33,600.00       โดยวิธีเฉพำะ  - ร้ำนเอิร์ธเอก ร้ำนเอิร์ธเอก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงท่ี 7/2562

ถนนช่ำงฆ้อง บริเวณท่ีท ำกำรชุมชน เจำะจง เสนอรำคำ 33,600.00 รำคำอนุมัติ 33,600.00 เง่ือนไขในวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี  5  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒

ช่ำงฆ้อง

4 จ้ำงก่อสร้ำงวำงระบบท่อส่งน้ ำพร้อม 157,900.00     157,900.00    โดยวิธีเฉพำะ  - นำงสำวจันทร์จีรำ  จะโบ นำงสำวจันทร์จีรำ  จะโบ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงท่ี 8/2562

อุปกรณ์ บริเวณตลำดสดหนองดอก เจำะจง เสนอรำคำ  157,900 รำคำอนุมัติ 157,900.00 เง่ือนไขในวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี  ๖  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒
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                   แบบ สขร .๑

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

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ท่ีเสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

5 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมหลังคำอำคำร 200,000.00     200,000.00    โดยวิธีเฉพำะ  - หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงท่ี  9/2562

โรงเก็บพัสดุ เจำะจง เสนอรำคำ 200,000.00 รำคำอนุมัติ 200,000.00 เง่ือนไขในวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี  6  กุมภำพันธ์  2562

6 จ้ำงปรับปรุงหลังคำอำคำรศูนย์ 1,167,400.00  1,155,000.00  ประกวดรำคำ 1.หจก.มำวินวิศวกรรม บ.ทีเอ็มฟิวเจอร์คอนสตรัคช่ัน บ.ทีเอ็มฟิวเจอร์คอนสตรัคช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงท่ี  10/2562

นันทนำกำรเทศบำลเมืองล ำพูน (e-bidding) 2.หจก.เอก - ศุภฤกษ์ก่อสร้ำง เสนอรำคำ 936,000.00 รำคำอนุมัติ 936,000.00 ตำมเง่ือนไขเอกสำรประกวด ลงวันท่ี 15 กุมภำพันธ์  2562

3.บ.ทีเอ็มฟิวเจอร์คอนสตรัคช่ัน จก. หจก.มำวินวิศวกรรม รำคำอิเล็กทรอนิกส์

เสนอรำคำ 1,073,000.00

หจก.เอก - ศุภฤกษ์ก่อสร้ำง

เสนอรำคำ 998,000.00

7 จ้ำงก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนเจริญตำ 397,400.00 392,000.00 โดยวิธีเฉพำะ  - นำยประชัน  เทพวงค์ษำ นำยประชัน  เทพวงค์ษำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงท่ี  11/2562

ซอยข้ำงร้ำนเดอะเบส ซอย 1 เจำะจง เสนอรำคำ 392,000.00 รำคำอนุมัติ 392,000.00 เง่ือนไขในวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์  2562

8 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงอำคำรศำลำ 792,500.00     823,000.00    ประกวดรำคำ 1.หจก.เอก - ศุภฤกษ์ก่อสร้ำง หจก.เอก - ศุภฤกษ์ก่อสร้ำง หจก.เอก - ศุภฤกษ์ก่อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงท่ี  12/2562

ฌำปนสถำนบ้ำนหลวย (e-bidding) เสนอรำคำ 764000.00 รำคำอนุมัติ 764,000.00 ตำมเง่ือนไขเอกสำรประกวด ลงวันท่ี  8  มีนำคม  2562

รำคำอิเล็กทรอนิกส์
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                   แบบ สขร .๑

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

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ท่ีเสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงปรับปรุงผิวจรำจร 1,000,000.00  1,197,000.00  ประกวดรำคำ 1.บ.บลูแลนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ.บลูแลนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ.กำญจนำธุรกิจก่อสร้ำง จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงท่ี  13/2562

ด้วยแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนรอบ (e-bidding) 2.บ.กำญจนำธุรกิจก่อสร้ำง จก. เสนอรำคำ 1,000,000.00 รำคำอนุมัติ 950,000.00 ตำมเง่ือนไขเอกสำรประกวด ลงวันท่ี  13  มีนำคม  2562

เมืองใน ถนนรอบเมืองนอกต้ังแต่ 3.บ.เชียงใหม่มีโชค จก. บ.กำญจนำธุรกิจก่อสร้ำง จก. รำคำอิเล็กทรอนิกส์

บริเวณวัดไชยชนึกถึงบริเวณอนุสำวรีย์ 4.หจก.เอกภพก่อสร้ำง เสนอรำคำ 950,000.00

เจ้ำแม่จำมเทวี 5.หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตำ บ.เชียงใหม่มีโชค จก.

เสนอรำคำ 989,000.00

หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตำ

เสนอรำคำ 980,000.00

10 จ้ำงเหมำติดต้ังระบบชุดกระจำยเสียง 500,000.00     498,160.00 โดยวิธีเฉพำะ  - เอส ที เค เซอร์ซิส เอส ที เค เซอร์ซิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงท่ี  14/2562

ไร้สำยทำงไกลอัตโนมัติ UHF 420.20 เจำะจง เสนอรำคำ 498,160.00 รำคำอนุมัติ 4988,160.00 เง่ือนไขในวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี  13  มีนำคม  2562

MHZ(ติดต้ังลูกข่ำย)

11 จ้ำงปรับปรุงผิวจรำจรด้วยแอสฟัลท์ 1,896,200.00  2,149,000.00  ประกวดรำคำ 1.หจก.กันทรลักษ์ต้ังพูนผลสวัสด์ิ บ.วัฒนำดีเวลลอปเม้นท์ จก. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงท่ี  15/2566

ติคคอนกรีตถนนสันเหมืองเหนือ - (e-bidding) 2.หจก.เชียงใหม่ส ำรำญกำรโยธำ รำคำอนุมัติ 1,390,000.00 ตำมเง่ือนไขเอกสำรประกวด ลงวันท่ี  18  มีนำคม  2562

ถนนสันเหมืองใต้ 3.บ.บลูแลนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จก. รำคำอิเล็กทรอนิกส์

4.บ.ภำคเหนือวัสดุก่อสร้ำง จก.

5.บ.กำญจนำธุรกิจก่อสร้ำง

6.บ.วัฒนำดีวีลอปเม้นท์ จก.
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                   แบบ สขร .๑

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

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ท่ีเสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7.บ.เชียงใหม่มีโชค จก.

8.หจก.เอกภพก่อสร้ำง

9.หจก.สินทวีเคหะกิจ

10.หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตำ

12 จ้ำงก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. ถนนเจริญตำ 397,400.00     395,000.00 โดยวิธีเฉพำะ  - นำยมำนพ  โกมลธง นำยมำนพ  โกมลธง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงท่ี  16/2562

ซอยข้ำงร้ำนเดอะเบส ๒ เจำะจง เสนอรำคำ  395,000.00 รำคำอนุมัติ  395,000.00 เง่ือนไขในวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี  18  มีนำคม  2562

13 จ้ำงปรับปรุงผิวจรำจรด้วยแอสฟัลท์ 781,700.00     755,000.00    ประกวดรำคำ 1.บ.บลูแลนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ.บลูแลนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จก. หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงท่ี  17/2566

ติคคอนกรีตถนนสนำมกีฬำ ซอย ๖ (e-bidding) 2.บ.กำญจนำธุรกิจก่อสร้ำง จก. เสนอรำคำ 600,000.00 รำคำอนุมัติ  560,000.00 ตำมเง่ือนไขเอกสำรประกวด ลงวันท่ี  21  มีนำคม  2562

3.บ.เชียงใหม่มีโชค จก. บ.กำญจนำธุรกิจก่อสร้ำง จก. รำคำอิเล็กทรอนิกส์

4.หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตำ เสนอรำคำ 610,000.00

บ.เชียงใหม่มีโชค จก.

เสนอรำคำ 597,000.00

หจก.รุ่งโพธ์ิ สลิตำ

เสนอรำคำ 560,000.00
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                   แบบ สขร .๑

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

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ท่ีเสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 จ้ำงก่อสร้ำงป้ำยช่ือชุมชน 50,000.00 50,000.00 โดยวิธีเฉพำะ  - หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงท่ี  18/2562

สันป่ำยำงหลวง เจำะจง เสนอรำคำ 50,000.00 รำคำอนุมัติ 50,000.00 เง่ือนไขในวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี  29  มีนำคม  2562

15 จ้ำงก่อสร้ำงป้ำยช่ือชุมชนช่ำงฆ้อง 50,000.00 50,000.00 โดยวิธีเฉพำะ  - หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงท่ี  19/2562

เจำะจง เสนอรำคำ 50,000.00 รำคำอนุมัติ 50,000.00 เง่ือนไขในวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี  29  มีนำคม  2562

14 จ้ำงก่อสร้ำงป้ำยช่ือชุมชนบ้ำนท่ำ-ท่ำนำง 50,000.00 50,000.00 โดยวิธีเฉพำะ  - หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม สัญญำจ้ำงท่ี  20/2562

เจำะจง เสนอรำคำ 50,000.00 รำคำอนุมัติ 50,000.00 เง่ือนไขในวิธีเฉพำะเจำะจง ลงวันท่ี  29  มีนำคม  2562

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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