แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
1 งานซ่อมแซม ปตร.ปากคลองพร้อมเกียร์มอเตอร์ ฝายพญาคํา 359,524.00 359,524.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/06/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ที่ 81/60 ชม.
359,524.00
359,524.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 25 ต.ค. 2559
ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315
ลว. 11 ต.ค. 2559
Gear Motor ขนาด 1.5 KW และอื่นๆ
ลว. 16 ส.ค. 2559
(รวม 31 รายการ)
2 งานระบบส่งน้ําฝายแม่แจ่มฝั่งซ้าย ระยะที่ 1
ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ถึง ลวดผูกเหล็ก
(รวม 3 รายการ)
3 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างฯ แม่นาเกิน ระยะที่1
ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
(รวม 1 รายการ)
4 งานระบบส่งน้ําฝายแม่แจ่มฝั่งซ้าย ระยะที่ 1
ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ทรายหยาบ ถึง หินใหญ่
(รวม 3 รายการ)

1,584,908.01 1,584,908.01 สอบราคา 1. บริษัท ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จํากัด 1. บริษัท ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/91/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 639/60 ชม.
1,579,819.32
1,579,819.32 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 15 พ.ค. 2560
ลว. 20 ก.พ. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง

ลว. 16 ส.ค. 2559

1,579,935.02

213,565.00 213,565.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/92/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 648/60 ชม.
213,565.00
213,565.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 16 พ.ค. 2560
ลว. 23 ก.พ. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

1,028,226.00 1,028,226.00 สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/109/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 656/60 ชม.
612,780.00
612,780.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 24 พ.ค. 2560
ลว. 27 ก.พ. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด วุฒิโชติ คอนสตรัคชั่น

ลว. 16 ส.ค. 2559

639,294.00
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เดอะแพล้น เอ็นจิเนียริ่ง

756,480.00

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
หรือจ้าง

4. บริษัท พี.ภักดิ์พิงค์ จํากัด

801,060.00
5. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชลศาสตร์ เอ็นจิเนียริ่ง

1,028,226.00
6. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุริยันการค้า

1,032,900.00
5 งานปรับปรุงลําเหมืองท่าวังตาล (ลําเหมืองแควแม่นกเค้า) 3,668,755.66 3,668,755.66 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/85/60 ชม.
อิเล็กทรอนิกส์
ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ที่ 677/60 ชม.
3,177,677.60
3,177,677.60 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 8 พ.ค. 2560
ลว. 3 มี.ค. 2560
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ถึง ลวดผูกเหล็ก
(e-bidding) 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อํานาจเจริญ กรุ๊ป
eb 07/2560 ชม.
(รวม 4 รายการ)
3,357,996.91
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามซีวิล ซัพพลาย

3,415,236.00

6 งานปรับปรุงลําเหมืองท่าวังตาล (ลําเหมืองแควแม่นกเค้า) 3,082,929.00 3,082,929.00 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/94/60 ชม.
2,808,462.00
2,808,462.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560
อิเล็กทรอนิกส์
ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ที่ 690/60 ชม.
ลว. 7 มี.ค. 2560
(e-bidding) 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
eb 08/2560 ชม.
(รวม 1 รายการ)
2,825,628.00

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
7 งานปรับปรุงฝายต้นเดื่อพร้อมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ (ระยะที่ 2)
ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ทรายหยาบ ถึง หินใหญ่
(รวม 3 รายการ)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
2,262,885.72 2,262,885.72 ประกวดราคา 1. บริษัท กิตติวิบูลย์ จํากัด 1. บริษัท กิตติวิบูลย์ จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/97/60 ชม.
อิเล็กทรอนิกส์
ที่ 702/60 ชม.
1,845,170.67
1,845,170.67 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 19 พ.ค. 2560
ลว. 8 มี.ค. 2560
(e-bidding) 2. บริษัท ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จํากัด
1,866,876.30
eb 09/2560 ชม.

8 งานระบบส่งน้ําและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ําห้วยงู 1,024,447.00 1,024,447.00 สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด วุฒิโชติ คอนสตรัคชั่น 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด วุฒิโชติ คอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/93/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ที่ 703/60 ชม.
865,991.00
865,991.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 15 พ.ค. 2560
ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชยากรก้าวหน้า
ลว. 8 มี.ค. 2560
ทรายหยาบ ถึง หินใหญ่
ลว. 16 ส.ค. 2559
(รวม 3 รายการ)
890,740.00
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามไทยพัฒนา

931,180.00
4. ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชคภูมินทร์

1,024,447.00
5. บริษัท พี แอล ค้าวัสดุก่อสร้าง จํากัด

1,024,447.00
9 งานระบบส่งน้ําและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ําห้วยงู 668,100.00 668,100.00 สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/110/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
627,300.00
627,300.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 23 พ.ค. 2560
ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ที่ 704/60 ชม.
ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 2. บริษัท พี.ภักดิ์พิงค์ จํากัด
ลว. 8 มี.ค. 2560
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
ลว. 16 ส.ค. 2559
(รวม 1 รายการ)
642,600.00

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

(บาท)

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
(บาท)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
หรือจ้าง

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชคภูมินทร์

668,100.00
4. บริษัท พี แอล ค้าวัสดุก่อสร้าง จํากัด

668,100.00
10 งานปรับปรุงฝายต้นเดื่อพร้อมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ 1,217,525.82 1,217,525.82 กรณีพิเศษ
ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ที่ ก.20/60 ชม.
ลว. 10 มี.ค. 2560
ไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ
(รวม 3 รายการ)

11

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง 3L ปตร.ท่าวังตาล (เหมืองท่าวังตาล) กม.0+000

ถึงกม.0+480 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ถึง ลวดผูกเหล็ก
(รวม 4 รายการ)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

1,217,525.82

กษ 0310.06/195
1,217,525.82 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 15 พ.ค. 2560

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

เสนอราคาต่ําสุด

923,167.53 923,167.53 สอบราคา 1. บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด 1. บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/82/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 720/60 ชม.
776,641.50
776,641.50 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 3 พ.ค. 2560
ลว. 13 มี.ค. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด โชคภูมินทร์

ลว. 16 ส.ค. 2559

788,692.20
3. บริษัท พี.ภักดิ์พิงค์ จํากัด

877,142.25
4. บริษัท เชียงใหม่รู้ใจช่าง จํากัด

877,999.46

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
12 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างฯ แม่เฮี้ยน ระยะที่1
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ทรายหยาบ และหินย่อย เบอร์ 1
(รวม 2 รายการ)
13

งานปรับปรุงฝายต้นเดื่อพร้อมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ (ระยะที่ 2)

ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
แผ่นไม้อัดประเภทภายนอก
(รวม 1 รายการ)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
307,496.00 307,496.00 ตกลงราคา หจก. เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย หจก. เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/84/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 740/60 ชม.
307,496.00
307,496.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 8 พ.ค. 2560
ลว. 17 มี.ค. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

980,210.00 980,210.00 สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/96/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 747/60 ชม.
536,000.00
536,000.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 16 พ.ค. 2560
ลว. 17 มี.ค. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

2. บริษัท พี ที เค วู้ด จํากัด

ลว. 16 ส.ค. 2559

569,500.00
3. บริษัท พี.ภักดิ์พิงค์ จํากัด

931,300.00
4. ห้างหุ้นส่วนจํากัด คะแนมมา พาณิชย์

971,500.00

14

งานปรับปรุงฝายต้นเดื่อพร้อมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ (ระยะที่ 2)

ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
(รวม 1 รายการ)

634,674.00 634,674.00 สอบราคา 1. บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด 1. บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/111/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 748/60 ชม.
630,108.00
630,108.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 24 พ.ค. 2560
ลว. 17 มี.ค. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

2. บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด

ลว. 16 ส.ค. 2559

634,674.00

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
383,944.00 383,944.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/83/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 755/60 ชม.
383,944.00
383,944.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 4 พ.ค. 2560

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
15 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง 3L ปตร.ท่าวังตาล (เหมืองท่าวังตาล) กม.0+000
ถึงกม.0+480 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ลว. 20 มี.ค. 2560
ทรายหยาบ และหินย่อย เบอร์ 1
(รวม 1 รายการ)
16 งานปรับปรุงเหมืองสารภี-ยางเนิ้ง
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ถึง ลวดผูกเหล็ก
(รวม 4 รายการ)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

2,957,470.14 2,957,470.14 ประกวดราคา 1. บริษัท ซี.พี.เอส. โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด 1. บริษัท ซี.พี.เอส. โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/88/60 ชม.
อิเล็กทรอนิกส์
ที่ 761/60 ชม.
2,400,770.10
2,400,770.10 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 11 พ.ค. 2560
ลว. 22 มี.ค. 2560
(e-bidding) 2. บริษัท ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จํากัด
eb 10/2560 ชม.
2,438,630.28
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมัชชาพานิชย์

2,498,178.00
4. บริษัท ยู.พี.เอ. เอ็นเทอร์ไพรซ จํากัด

2,559,117.00
5. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามซีวิล ซัพพลาย

2,699,370.00
17 งานปรับปรุงเหมืองสารภี-ยางเนิ้ง
2,354,581.00 2,354,581.00 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ บี พี ซัพพลาย 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ บี พี ซัพพลาย เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/102/60 ชม.
2,075,602.00
2,075,602.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 16 พ.ค. 2560
อิเล็กทรอนิกส์
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ที่ 762/60 ชม.
(e-bidding) 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง
ทรายหยาบ ถึง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ลว. 22 มี.ค. 2560
2,151,665.25
eb 11/2560 ชม.
(รวม 4 รายการ)
3. บริษัท ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จํากัด

2,234,587.00

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
18 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่สาบ (ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายหลวงแม่สาบ)
ระยะที่ 2 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ทรายหยาบ ถึง ลวดผูกเหล็ก
(รวม 6 รายการ)
19 งานปรับปรุงเหมืองพญาคํา (ลําเหมืองร้อง)
ต.หนองแฝก,สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ถึง ลวดผูกเหล็ก
(รวม 4 รายการ)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
2,516,266.29 2,516,266.29 ประกวดราคา 1. บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด 1. บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/90/60 ชม.
อิเล็กทรอนิกส์
ที่ 763/60 ชม.
2,105,274.90
2,105,274.90 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 15 พ.ค. 2560
ลว. 22 มี.ค. 2560
(e-bidding) 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง
eb 12/2560 ชม.
2,359,719.60
2,789,894.00 2,789,894.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จํากัด 1. บริษัท ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/89/60 ชม.
อิเล็กทรอนิกส์
ที่ 764/60 ชม.
2,292,814.40
2,292,814.40 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 11 พ.ค. 2560
ลว. 22 มี.ค. 2560
(e-bidding) 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง
eb 13/2560 ชม.
2,316,911.00
3. บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จํากัด

2,418,190.00
4. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สยามซีวิล ซัพพลาย

2,561,560.00
20 งานปรับปรุงเหมืองพญาคํา (ลําเหมืองร้อง)
ต.หนองแฝก,สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ทรายหยาบ ถึง หินใหญ่ ขนาด 15-45 ซม.
(รวม 4 รายการ)

2,621,743.00 2,621,743.00 ประกวดราคา 1. บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด 1. บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/103/60 ชม.
2,207,767.50
2,207,767.50 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 16 พ.ค. 2560
อิเล็กทรอนิกส์
ที่ 765/60 ชม.
ลว. 22 มี.ค. 2560
(e-bidding) 2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง
2,399,939.25
eb 14/2560 ชม.
3. บริษัท ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จํากัด

2,506,565.00

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
2,236,032.25 2,236,032.25 กรณีพิเศษ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เสนอราคาต่ําสุด กษ 0.10.06/196
ที่ ก.24/60 ชม.
2,236,032.25
2,236,032.25 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 15 พ.ค. 2560

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
21 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่สาบ (ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายหลวงแม่สาบ)
ระยะสุดท้าย ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ลว. 23 มี.ค. 2560
ไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ
(รวม 2 รายการ)
22 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างฯ แม่เฮี้ยน ระยะที่1
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
(รวม 1 รายการ)
23

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่แหลงหลวง สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
แผ่นไม้อัดประเภทภายนอก ถึง ลวดผูกเหล็ก
(รวม 4 รายการ)
24

198,950.00 198,950.00 ตกลงราคา ร้าน ร่วมกิจการค้า (2014) ร้าน ร่วมกิจการค้า (2014)
เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/87/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 780/60 ชม.
198,950.00
198,950.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 8 พ.ค. 2560
ลว. 27 มี.ค. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

3,261,859.16 3,261,859.16 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/99/60 ชม.
อิเล็กทรอนิกส์
ที่ 790/60 ชม.
3,261,859.16
3,261,859.16 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 18 พ.ค. 2560
ลว. 27 มี.ค. 2560
(e-bidding)
eb 15/2560 ชม.

4,730,253.00 4,730,253.00 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ บี.พี. ซัพพลาย 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ บี.พี. ซัพพลาย เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/112/60 ชม.
3,971,160.00
3,971,160.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560
อิเล็กทรอนิกส์
ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ที่ 791/60 ชม.
(e-bidding)
ทรายหยาบ ถึง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ลว. 27 มี.ค. 2560
eb 16/2560 ชม.
(รวม 3 รายการ)

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่แหลงหลวง สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
25 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําบ้านแกน้อย
2,522,350.16 2,522,350.16 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/101/60 ชม.
2,196,787.66
2,196,787.66 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 16 พ.ค. 2560
อิเล็กทรอนิกส์
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ที่ 792/60 ชม.
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ถึง หินใหญ่ ขนาด 15-30 ซม. ลว. 27 มี.ค. 2560
(e-bidding)
eb 17/2560 ชม.
(รวม 6 รายการ)
26

งานระบบส่งน้ําฝายไชยา 7 จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อน ขนาดต่างๆ
(รวม 3 รายการ)
27 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําบ้านแกน้อย
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อน ขนาดต่างๆ
(รวม 3 รายการ)
28 งานปรับปรุงฝายแม่อวมตอนบนพร้อมระบบส่งน้ํา
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ถึง ทรายหยาบ
(รวม 6 รายการ)

1,259,460.99 1,259,460.99 กรณีพิเศษ
ที่ ก.25/60 ชม.

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

1,259,460.99

กษ 0310.06/139
1,259,460.99 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 4 พ.ค. 2560

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

เสนอราคาต่ําสุด

ลว. 28 มี.ค. 2560

2,151,107.03 2,151,107.03 กรณีพิเศษ
ที่ ก.26/60 ชม.

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

2,151,107.03

กษ 0310.06/138
2,151,107.03 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 4 พ.ค. 2560

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

เสนอราคาต่ําสุด

ลว. 28 มี.ค. 2560

2,584,619.27 2,584,619.27 ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/95/60 ชม.
อิเล็กทรอนิกส์
ที่ 799/60 ชม.
2,099,689.29
2,099,689.29 และถูกต้องตามเงือ่ นไข ลว. 22 พ.ค. 2560
ลว. 28 มี.ค. 2560
(e-bidding)
eb 18/2560 ชม.

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
357,740.00 357,740.00 ตกลงราคา บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/86/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 800/60 ชม.
357,740.00
357,740.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 15 พ.ค. 2560

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
29 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง 3L ปตร.ท่าวังตาล (เหมืองท่าวังตาล) กม.0+000
ถึงกม.0+480 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ลว. 29 มี.ค. 2560
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
(รวม 1 รายการ)
30 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างฯ ห้วยเป้า ระยะที่ 1
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ทรายหยาบ และ กรวด เบอร์ 2
(รวม 2 รายการ)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

163,900.00 163,900.00 ตกลงราคา หจก. เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย หจก. เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย เสนอราคาต่ําสุด
17/827/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 843/60 ชม.
163,900.00
163,900.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 5 พ.ค. 2560
ลว. 11 เม.ย. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

31 งานปรับปรุงระบบส่งน้ํา อ่างเก็บน้ําแม่สาบ
1,252,204.00 1,252,204.00 สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อ.เจริญพานิช 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด อ.เจริญพานิช เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/107/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
(ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายหลวงแม่สาบ) ระยะสุดท้าย ที่ 847/60 ชม.
682,400.00
682,400.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 18 พ.ค. 2560
ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315 2. บริษัท พี ที เค วู้ด จํากัด
ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ลว. 18 เม.ย. 2560
ลว. 16 ส.ค. 2559
แผ่นไม้อัดประเภทภายนอก
699,460.00
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เดอะ แพล้น เอ็นจิเนียริ่ง
(รวม 1 รายการ)
1,151,550.00
4. บริษัท พี.ภักดิ์พิงค์ จํากัด

1,160,080.00
5. ห้างหุ้นส่วนจํากัด คะแนมมา พาณิชย์

1,219,790.00

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
32 งานปรับปรุงระบบส่งน้ํา อ่างเก็บน้ําแม่สาบ
709,775.00 709,775.00 สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมัชชาพาณิชย์ 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมัชชาพาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/114/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
(ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายหลวงแม่สาบ) ระยะสุดท้าย ที่ 848/60 ชม.
704,880.00
704,880.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560
ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315
ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ลว. 18 เม.ย. 2560
ลว. 16 ส.ค. 2559
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
(รวม 1 รายการ)

33

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่แหลงหลวง สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อน ขนาดต่างๆ
(รวม 3 รายการ)

34

งานระบบส่งน้ําฝายไชยา 7 จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ถึง ลวดผูกเหล็ก
(รวม 3 รายการ)

5,328,493.07 5,328,493.07 กรณีพิเศษ
ที่ ก.27/60 ชม.

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

5,328,493.07

กษ 0310.06/197
5,328,493.07 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 15 พ.ค. 2560

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

เสนอราคาต่ําสุด

ลว. 18 เม.ย. 2560

818,275.05 818,275.05 สอบราคา 1. บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด 1. บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/105/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 849/60 ชม.
814,000.54
814,000.54 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 16 พ.ค. 2560
ลว. 18 เม.ย. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

2. บริษัท ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จํากัด

ลว. 16 ส.ค. 2559

816,508.71
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สายเสียงคอนสตรัคชั่น

818,275.05

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
642,795.00 642,795.00 สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ บี พี ซัพพลาย 1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ บี พี ซัพพลาย เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/106/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 850/60 ชม.
641,205.00
641,205.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 16 พ.ค. 2560

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
35 งานระบบส่งน้ําฝายไชยา 7 จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ลว. 19 เม.ย. 2560
ทรายหยาบ ถึง หินใหญ่ ขนาด 15-30 ซม.
(รวม 3 รายการ)
36

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่แหลงหลวง สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สายเสียง คอนสตรัคชั่น

642,930.00

1,105,322.00 1,105,322.00 สอบราคา 1. บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จํากัด 1. บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จํากัด เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/117/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 864/60 ชม.
748,413.64
748,413.64 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 6 มิ.ย. 2560

ท่อ พีวีซี.แข็งสําหรับใช้เป็นท่อน้ําดื่ม และประตูน้ําเหล็กหล่อ ลว. 21 เม.ย. 2560

(รวม 2 รายการ)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

2. ห้างหุ้นส่วนจํากัดจํากัด เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้

ลว. 16 ส.ค. 2559

791,460.00
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง

884,248.00
4. บริษัท เอส.เอ.พี ยูไนเต็ด จํากัด

901,616.00
5. บริษัท เชียงใหม่รู้ใจช่าง จํากัด

994,126.00
6. บริษัท พี. ภักดิ์พิงค์ จํากัด

1,062,800.00
7. ห้างหุ้นส่วนจํากัด คะแนมมา พาณิชย์

1,076,522.00

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
37 งานระบบส่งน้ําบ้านแม่ฮะพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนา 634,269.00 634,269.00 สอบราคา 1. ร้าน ที.ซี.เทรดดิ้ง
1. ร้าน ที.ซี.เทรดดิ้ง
เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/118/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
โครงการหลวงห้วยเสี้ยว ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ที่ 865/60 ชม.
454,928.00
454,928.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 29 พ.ค. 2560
ท่อ พีวีซี. แข็งสําหรับใช้เป็นท่อน้ําดื่มขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ ลว. 21 เม.ย. 2560

(รวม 32 รายการ)

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

2. บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จํากัด

ลว. 16 ส.ค. 2559

494,012.58
3. บริษัท พี.ภักดิ์พิงค์ จํากัด

609,090.00
38

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายน้ําฝางลูกที่ 11 สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

532,459.00 532,459.00 สอบราคา 1. บริษัท กิตติวิบูลย์ จํากัด 1. บริษัท กิตติวิบูลย์ จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
18/889/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 866/60 ชม.
368,079.00
368,079.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560

ท่อ พีวีซี. แข็งสําหรับใช้เป็นท่อน้ําดื่มขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ ลว. 21 เม.ย. 2560

(รวม 8 รายการ)

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

2. บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จํากัด

ลว. 16 ส.ค. 2559

371,994.06
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฒิลาค้าวัสดุก่อสร้าง

482,291.80
4. บริษัท เอส.เอ.พี.ยูไนเต็ด จํากัด

494,823.00
5. บริษัท พี.ภักดิ์พิงค์ จํากัด

517,530.00
6. ห้างหุ้นส่วนจํากัด คะแนมมาพาณิชย์

526,662.00

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
39 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างฯ ห้วยแม่ทะ ระยะที่ 1 144,690.00 144,690.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด
19/923/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ที่ 868/60 ชม.
144,690.00
144,690.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 2 มิ.ย. 2560
ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315
ลว. 24 เม.ย. 2560
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
ลว. 16 ส.ค. 2559
(รวม 1 รายการ)
40 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างฯ ห้วยเป้า ระยะที่ 1
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
(รวม 1 รายการ)
41

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายน้ําฝางลูกที่ 11 สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ
(รวม 1 รายการ)

42

งานระบบส่งน้ําฝายไชยา 7 จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
แผ่นไม้อัดประเภทภายนอก
(รวม 1 รายการ)

123,695.00 123,695.00 ตกลงราคา บริษัท กิตติวิบูลย์ จํากัด
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 869/60 ชม.
123,695.00
ลว. 24 เม.ย. 2560

บริษัท กิตติวิบูลย์ จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
17/841/60 ชม.
123,695.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 11 พ.ค. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

597,667.80 597,667.80 กรณีพิเศษ
ที่ ก.28/60 ชม.

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

597,667.80

กษ 0310.06/198
597,667.80 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 15 พ.ค. 2560

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

เสนอราคาต่ําสุด

ลว. 25 เม.ย. 2560

486,090.00 486,090.00 ตกลงราคา หจก.บ้านตาพานิช ลําพูน (2558) หจก.บ้านตาพานิช ลําพูน (2558) เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/100/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
481,800.00
481,800.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 15 พ.ค. 2560
ที่ 878/60 ชม.
ลว. 25 เม.ย. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
43 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําบ้านแกน้อย
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
แผ่นไม้อัดประเภทภายนอก
(รวม 1 รายการ)
44 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายขุนปิง
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
แผ่นไฟเบอร์ตัดโลหะ และอื่นๆ
(รวม 33 รายการ)

45

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
488,070.00 488,070.00 ตกลงราคา ร้าน ธัญณิชาพาณิชย์
ร้าน ธัญณิชาพาณิชย์
เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/104/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 879/60 ชม.
481,800.00
481,800.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 16 พ.ค. 2560
ลว. 25 เม.ย. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

368,518.00 368,518.00 ตกลงราคา หจก. เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง หจก. เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/98/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 887/60 ชม.
368,518.00
368,518.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 15 พ.ค. 2560
ลว. 1 พ.ค. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา
โครงการหลวงแม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ที่ 888/60 ชม.
ลว. 1 พ.ค. 2560
ถุงปุ๋ยเปล่า
(รวม 1 รายการ)

งานฝายเหมืองยาว (แม่แพะ) พร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนา

46 งานฝายต้นน้ําลูกที่ 1, 2 พร้อมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบฯ 80,249.00 80,249.00 ตกลงราคา
ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ที่ 889/60 ชม.
ลว. 1 พ.ค. 2560
ถังหิ้วปูน พีวีซี และอื่นๆ
(รวม 13 รายการ)

หจก.บ้านตาพานิช ลําพูน (2558) เสนอราคาต่ําสุด
17/825/60 ชม.
80,000.00
80,000.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 5 พ.ค. 2560

หจก.บ้านตาพานิช ลําพูน (2558)

บริษัท บ้านดี คอนสตรัคชั่น แอนด์ รีแพร์ จํากัด

80,249.00

17/826/60 ชม.
80,249.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 5 พ.ค. 2560

บริษัท บ้านดี คอนสตรัคชั่น แอนด์ รีแพร์ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
47 งานฝายต้นน้ําลูกที่ 1, 2 พร้อมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบฯ 45,500.00 45,500.00 ตกลงราคา หจก. เชียงใหม่มานะพานิช หจก. เชียงใหม่มานะพานิช
เสนอราคาต่ําสุด
17/831/60 ชม.
ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ที่ 890/60 ชม.
45,500.00
45,500.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 8 พ.ค. 2560
ลว. 1 พ.ค. 2560
วัสดุสํานักงาน
(รวม 1 รายการ)
48

งานระบบส่งน้ําบ้านแม่ฮะพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ําสนับสนุนฯ

ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทรายหยาบ และอื่นๆ
(รวม 3 รายการ)
49 งานปรับปรุงลําเหมืองนางแล
ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ฟอร์มไทม์ชนิดบี และอื่นๆ
(รวม 5 รายการ)

297,760.00 297,760.00 ตกลงราคา หจก. เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย หจก. เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/108/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 891/60 ชม.
297,760.00
297,760.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560
ลว. 1 พ.ค. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

97,800.00 97,800.00 ตกลงราคา
ที่ 892/60 ชม.

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช เสนอราคาต่ําสุด
17/830/60 ชม.
97,800.00
97,800.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 8 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช

ลว. 1 พ.ค. 2560

50 งานขุดลอกอ่างเก็บน้ําดําเนินการเอง อ่างเก็บน้ําห้วยตองฯ 77,820.00 77,820.00 ตกลงราคา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ที่ 893/60 ชม.
77,820.00
ลว. 2 พ.ค. 2560
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
(รวม 1 รายการ)

บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
17/817/60 ชม.
77,820.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 2 พ.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
51 งานปรับปรุงฝายแม่แจ่มพร้อมระบบส่งน้ําฝั่งขวา ระยะที่ 1 77,820.00 77,820.00 ตกลงราคา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
17/818/60 ชม.
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ที่ 894/60 ชม.
77,820.00
77,820.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 2 พ.ค. 2560
ลว. 2 พ.ค. 2560
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
(รวม 1 รายการ)
52 งานปรับปรุงฝายแม่แจ่มพร้อมระบบส่งน้ําฝั่งขวา ระยะที่ 1 98,363.00 98,363.00 ตกลงราคา
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ที่ 895/60 ชม.
ลว. 2 พ.ค. 2560
อะไหล่รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ ฮีโน่ ชป.052-0077
(รวม 10 รายการ)
53

งานฝายบ้านบราโกพร้อมระบบส่งน้ํา โครงการขยายผลโครงการหลวงฯ

ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
วัสดุสํานักงาน
(รวม 18 รายการ)

54

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายน้ําฝางลูกที่ 11 สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
แผ่นไม้อัดประเภทภายนอก
(รวม 1 รายการ)

46,585.00 46,585.00 ตกลงราคา
ที่ 896/60 ชม.

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด
17/824/60 ชม.
98,363.00
98,363.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 5 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์

ร้าน ธีภพการค้า
46,585.00

ร้าน ธีภพการค้า
เสนอราคาต่ําสุด
17/834/60 ชม.
46,585.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 9 พ.ค. 2560

ลว. 2 พ.ค. 2560

73,750.00 73,750.00 ตกลงราคา หจก. เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย หจก. เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย เสนอราคาต่ําสุด
18/851/60 ชม.
ที่ 897/60 ชม.
73,750.00
73,750.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 16 พ.ค. 2560
ลว. 2 พ.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
84,811.68 84,811.68 ตกลงราคา บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด
18/858/60 ชม.
ที่ 898/60 ชม.
84,811.68
84,811.68 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 17 พ.ค. 2560

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
55 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายน้ําฝางลูกที่ 11 สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ลว. 2 พ.ค. 2560
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และอื่นๆ
(รวม 3 รายการ)
56

งานฝายห้วยแม่แฮ 2 พร้อมระบบส่งน้ํา โครงการขยายผลโครงการหลวงฯ

ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ถุงปุ๋ยเปล่า
(รวม 1 รายการ)
57

งานฝายห้วยแม่แฮ 2 พร้อมระบบส่งน้ํา โครงการขยายผลโครงการหลวงฯ

40,000.00 40,000.00 ตกลงราคา
ที่ 899/60 ชม.

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด
17/828/60 ชม.
40,000.00
40,000.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 8 พ.ค. 2560

บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด

ลว. 3 พ.ค. 2560

53,559.00 53,559.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินธุวา
ที่ 900/60 ชม.
53,559.00

ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
อะไหล่รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ โตโยต้า ชป.041-3156 ลว. 3 พ.ค. 2560
(รวม 12 รายการ)

58 งานปรับปรุงฝายแม่แจ่มพร้อมระบบส่งน้ําฝั่งขวา ระยะที่ 1 75,520.00 75,520.00 ตกลงราคา
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ที่ 901/60 ชม.
ลว. 3 พ.ค. 2560
โครงเลื่อยตัดเหล็ก และอื่นๆ
(รวม 9 รายการ)

ร้าน ธีภพการค้า
75,520.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินธุวา
เสนอราคาต่ําสุด
17/835/60 ชม.
53,559.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 9 พ.ค. 2560

ร้าน ธีภพการค้า
เสนอราคาต่ําสุด
17/829/60 ชม.
75,520.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 8 พ.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
59 งานจัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ระอาในและบ้านจกปก 80,140.00 80,140.00 ตกลงราคา บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด
17/839/60 ชม.
โครงการฝายแม่ระอาน้อยพร้อมระบบส่งน้ําโครงการรักษ์น้ํา ที่ 902/60 ชม.
80,140.00
80,140.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 10 พ.ค. 2560
เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ําแม่หาด) ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ลว. 3 พ.ค. 2560

เลื่อยลันดา และอื่นๆ
(รวม 10 รายการ)
60 งานขุดลอกอ่างเก็บน้ําดําเนินการเอง อ่างเก็บน้ําแม่แขะฯ 77,820.00 77,820.00 ตกลงราคา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ที่ 903/60 ชม.
77,820.00
ลว. 4 พ.ค. 2560
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
(รวม 1 รายการ)

บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
17/822/60 ชม.
77,820.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 4 พ.ค. 2560

61 งานปรับปรุงฝายแม่แจ่มพร้อมระบบส่งน้ําฝั่งขวา ระยะที่ 1 77,820.00 77,820.00 ตกลงราคา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ที่ 904/60 ชม.
77,820.00
ลว. 4 พ.ค. 2560
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
(รวม 1 รายการ)

บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
17/823/60 ชม.
77,820.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 4 พ.ค. 2560

62

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่สาบ (ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายหลวงแม่สาบ)

ระยะสุดท้าย ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ถุงปุ๋ยเปล่า
(รวม 1 รายการ)

80,000.00 80,000.00 ตกลงราคา หจก. ส.สิงห์แก้ว คอนสตรัคชั่น หจก. ส.สิงห์แก้ว คอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ําสุด
17/836/60 ชม.
ที่ 905/60 ชม.
80,000.00
80,000.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 9 พ.ค. 2560
ลว. 4 พ.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
67,640.00 67,640.00 ตกลงราคา บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด
17/840/60 ชม.
ที่ 906/60 ชม.
67,640.00
67,640.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 10 พ.ค. 2560

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
63 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายน้ําฝางลูกที่ 11 สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ลว. 4 พ.ค. 2560
ตะปูลวดเหล็กไม่อาบสังกะสี ขนาดต่างๆ
(รวม 4 รายการ)

64 งานปรับปรุงฝายแม่แจ่มพร้อมระบบส่งน้ําฝั่งขวา ระยะที่ 1 9,042.00 9,042.00 ตกลงราคา
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ที่ 907/60 ชม.
ลว. 4 พ.ค. 2560
วัสดุสํานักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว
(รวม 10 รายการ)
65 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายแม่ปาน ระยะที่ 1
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Svoa และอื่นๆ
(รวม 5 รายการ)

66

งานฝายห้วยแม่แฮ 2 พร้อมระบบส่งน้ํา โครงการขยายผลโครงการหลวงฯ

ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
หมึกใช้กับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Cannon
(รวม 1 รายการ)

24,800.00 24,800.00 ตกลงราคา
ที่ จ.64/60 ชม.

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

9,042.00

17/837/60 ชม.
9,042.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 9 พ.ค. 2560

ร้าน เอฟพีเอส ชอป
24,800.00

ร้าน เอฟพีเอส ชอป
เสนอราคาต่ําสุด
จ.2/58/60 ชม.
24,800.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 10 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่มานะพานิช

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่มานะพานิช

เสนอราคาต่ําสุด

ลว. 4 พ.ค. 2560

9,870.00 9,870.00 ตกลงราคา
ที่ 908/60 ชม.
ลว. 4 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบสท์คอมมีเดีย เสนอราคาต่ําสุด
17/838/60 ชม.
9,870.00
9,870.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 9 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบสท์คอมมีเดีย

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
67 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายแม่ปาน ระยะที่ 1
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung
(รวม 1 รายการ)
68

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริห้วยแม่เกี๋ยง

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP
(รวม 1 รายการ)
69 งานปรับปรุงเหมืองพญาคํา (ลําเหมืองร้อง)
ต.หนองแฝก,สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
2,500.00 2,500.00 ตกลงราคา ร้าน เคพีเอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ร้าน เคพีเอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด
จ.2/59/60 ชม.
ที่ จ.65/60 ชม.
2,500.00
2,500.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 11 พ.ค. 2560
ลว. 4 พ.ค. 2560

2,300.00 2,300.00 ตกลงราคา
ที่ จ.66/60 ชม.

ร้าน เคพีเอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

2,300.00

จ.2/66/60 ชม.
2,300.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 2 มิ.ย. 2560

ร้าน เคพีเอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

เสนอราคาต่ําสุด

ลว. 4 พ.ค. 2560

74,139.00 74,139.00 ตกลงราคา
ที่ 909/60 ชม.

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช เสนอราคาต่ําสุด
17/842/60 ชม.
74,139.00
74,139.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 11 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช

ท่อ พีวีซี.แข็งสําหรับใช้เป็นท่อน้ําดื่มขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ ลว. 4 พ.ค. 2560

(รวม 9 รายการ)

70 งานปรับปรุงเหมืองพญาคํา (ลําเหมืองร้อง)
ต.หนองแฝก,สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ท่อ คสล.สําหรับงานระบายน้ํา
(รวม 1 รายการ)

90,524.00 90,524.00 ตกลงราคา ร้าน ร่วมกิจการค้า(2014)
ที่ 910/60 ชม.
90,524.00
ลว. 4 พ.ค. 2560

ร้าน ร่วมกิจการค้า(2014)
เสนอราคาต่ําสุด
19/922/60 ชม.
90,524.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 2 มิ.ย. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
71 งานปรับปรุงฝายแม่อวมตอนบนพร้อมระบบส่งน้ํา
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
(รวม 1 รายการ)
72 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําบ้านแกน้อย
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
(รวม 1 รายการ)
73

งานระบบส่งน้ําฝายไชยา 7 จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
(รวม 1 รายการ)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
445,970.00 445,970.00 ตกลงราคา บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/115/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 911/60 ชม.
445,970.00
445,970.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560
ลว. 4 พ.ค. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

489,800.00 489,800.00 ตกลงราคา บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/116/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 912/60 ชม.
489,800.00
489,800.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560
ลว. 4 พ.ค. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

346,545.00 346,545.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง เสนอราคาต่ําสุด สชป.1/113/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 913/60 ชม.
346,545.00
346,545.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 29 พ.ค. 2560
ลว. 4 พ.ค. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

74 งานปรับปรุงระบบส่งน้ํา อ่างเก็บน้ําแม่สาบ
227,400.00 227,400.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชยากรก้าวหน้า ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชยากรก้าวหน้า เสนอราคาต่ําสุด
17/849/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
227,400.00
227,400.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 16 พ.ค. 2560
(ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายหลวงแม่สาบ) ระยะสุดท้าย ที่ 914/60 ชม.
ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315
ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ลว. 4 พ.ค. 2560
ท่อ พีวีซี.แข็งสําหรับใช้เป็นท่อน้ําดื่มขนาดต่างๆ และอุปกรณ์

(รวม 8 รายการ)

ลว. 16 ส.ค. 2559

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
75 งานขุดลอกอ่างเก็บน้ําดําเนินการเอง อ่างเก็บน้ําห้วยตองฯ 75,720.00 75,720.00 ตกลงราคา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
17/832/60 ชม.
ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ที่ 915/60 ชม.
75,720.00
75,720.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 8 พ.ค. 2560
ลว. 8 พ.ค. 2560
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
(รวม 1 รายการ)
76 งานขุดลอกอ่างเก็บน้ําดําเนินการเอง อ่างเก็บน้ําแม่แขะ ฯ 75,720.00 75,720.00 ตกลงราคา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ที่ 916/60 ชม.
75,720.00
ลว. 8 พ.ค. 2560
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
(รวม 1 รายการ)
77

งานฝายเหมืองยาว (แม่แพะ) พร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนา

78

งานฝายเหมืองยาว (แม่แพะ) พร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนา

99,102.00 99,102.00 ตกลงราคา
โครงการหลวงแม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ที่ 917/60 ชม.
ลว. 8 พ.ค. 2560
อะไหล่รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ อีซูซุ ชป.097-1067
(รวม 32 รายการ)

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช

88,200.00 88,200.00 ตกลงราคา
โครงการหลวงแม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ที่ 918/60 ชม.
ลว. 8 พ.ค. 2560
น้ํายาทาไม้แบบ และอื่นๆ
(รวม 3 รายการ)

ร้าน ธีภพการค้า
88,200.00

บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
17/833/60 ชม.
75,720.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 8 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช เสนอราคาต่ําสุด
17/847/60 ชม.
99,102.00
99,102.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 15 พ.ค. 2560

ร้าน ธีภพการค้า
เสนอราคาต่ําสุด
17/845/60 ชม.
88,200.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 12 พ.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
ที่
(บาท)
79 งานฝายต้นน้ําลูกที่ 1, 2 พร้อมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ ฯ 91,000.00 91,000.00 ตกลงราคา
ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ที่ 919/60 ชม.
ลว. 8 พ.ค. 2560
ไม้เสากลมยูคาลิปตัสไม่ทุบเปลือกขนาดต่างๆ
(รวม 4 รายการ)

80 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายแม่ปาน ระยะที่ 1
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
อะไหล่รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ อีซูซุ ชป.042-1206
(รวม 8 รายการ)

94,747.00 94,747.00 ตกลงราคา
ที่ 920/60 ชม.

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ร้าน ธีภพการค้า
ร้าน ธีภพการค้า
เสนอราคาต่ําสุด
17/846/60 ชม.
91,000.00
91,000.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 12 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด
17/848/60 ชม.
94,747.00
94,747.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 15 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์

ลว. 8 พ.ค. 2560

81 งานปรับปรุงฝายแม่แจ่มพร้อมระบบส่งน้ําฝั่งขวา ระยะที่ 1 75,720.00 75,720.00 ตกลงราคา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ที่ 921/60 ชม.
75,720.00
ลว. 11 พ.ค. 2560
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
(รวม 1 รายการ)

บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
17/843/60 ชม.
75,720.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 11 พ.ค. 2560

82 งานขุดลอกอ่างเก็บน้ําดําเนินการเอง อ่างเก็บน้ําห้วยตองฯ 75,720.00 75,720.00 ตกลงราคา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ที่ 922/60 ชม.
75,720.00
ลว. 11 พ.ค. 2560
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
(รวม 1 รายการ)

บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
17/844/60 ชม.
75,720.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 11 พ.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
ที่
(บาท)
83 งานฝายห้วยแม่แฮ 2 พร้อมระบบส่งน้ํา โครงการขยายผลโครงการหลวงฯ 49,984.00 49,984.00 ตกลงราคา
ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ที่ 923/60 ชม.
ลว. 11 พ.ค. 2560
วัสดุสํานักงาน
(รวม 13 รายการ)

84 งานระบบส่งน้ําฝายแม่แจ่มฝั่งซ้าย ระยะที่ 1
ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
แกลลอนพลาสติก และอื่นๆ
(รวม 14 รายการ)

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ร้าน ธีภพการค้า
ร้าน ธีภพการค้า
เสนอราคาต่ําสุด
18/852/60 ชม.
49,984.00
49,984.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 17 พ.ค. 2560

94,970.00 94,970.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินธุวา
ที่ 924/60 ชม.
94,970.00
ลว. 11 พ.ค. 2560

85 งานฝายห้วยปงหลวงพร้อมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ ฯ 95,095.00 95,095.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินธุวา
ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ที่ 925/60 ชม.
95,095.00
ลว. 11 พ.ค. 2560
สีน้ํามันสีขาว และอื่นๆ
(รวม 17 รายการ)

86

งานระบบส่งน้ําฝายไชยา 7 จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
โครงเลื่อยตัดเหล็ก และอื่นๆ
(รวม 13 รายการ)

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินธุวา
เสนอราคาต่ําสุด
18/853/60 ชม.
94,970.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 17 พ.ค. 2560

97,140.00 97,140.00 ตกลงราคา
ที่ 926/60 ชม.
ลว. 11 พ.ค. 2560

บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด

97,140.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินธุวา
เสนอราคาต่ําสุด
18/854/60 ชม.
95,095.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 17 พ.ค. 2560

18/855/60 ชม.
97,140.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 17 พ.ค. 2560

บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
98,900.00 98,900.00 ตกลงราคา บริษัท กิตติวิบูลย์ จํากัด บริษัท กิตติวิบูลย์ จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
18/856/60 ชม.
ที่ 927/60 ชม.
98,900.00
98,900.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 17 พ.ค. 2560

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
87 งานระบบส่งน้ําบ้านแม่ฮะพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ําสนับสนุนฯ
ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ลว. 11 พ.ค. 2560
ไม้เสากลมยูคาลิปตัสไม่ทุบเปลือกขนาดต่างๆ
(รวม 4 รายการ)
88 งานปรับปรุงลําเหมืองนางแล
ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
น้ํายาทาไม้แบบ และอื่นๆ
(รวม 3 รายการ)
89 งานระบบส่งน้ําฝายแม่แจ่มฝั่งซ้าย ระยะที่ 1
ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เกรียงไม้สามเหลี่ยม และอื่นๆ
(รวม 8 รายการ)

98,400.00 98,400.00 ตกลงราคา
ที่ 928/60 ชม.

98,400.00

18/857/60 ชม.
98,400.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 17 พ.ค. 2560

ร้าน AUM การค้า
60,075.00

ร้าน AUM การค้า
เสนอราคาต่ําสุด
18/860/60 ชม.
60,075.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 18 พ.ค. 2560

บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด

บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด

ลว. 11 พ.ค. 2560

60,075.00 60,075.00 ตกลงราคา
ที่ 929/60 ชม.
ลว. 11 พ.ค. 2560

90 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่กลางพาด ระยะที่ 1 86,460.00 86,460.00 ตกลงราคา
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ที่ 932/60 ชม.
ลว. 12 พ.ค. 2560
รองเท้าบู๊ชยางสวมครึ่งน่อง และอื่นๆ
(รวม 11 รายการ)

หจก.บ้านตาพานิช ลําพูน (2558) เสนอราคาต่ําสุด
17/850/60 ชม.
86,460.00
86,460.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 16 พ.ค. 2560

หจก.บ้านตาพานิช ลําพูน (2558)

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
92,850.00 92,850.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุวรรณอาภา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุวรรณอาภา เสนอราคาต่ําสุด
18/864/60 ชม.
ที่ 933/60 ชม.
92,850.00
92,850.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 19 พ.ค. 2560

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
91 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่สาบ (ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายหลวงแม่สาบ)
ระยะที่ 2 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ลว. 15 พ.ค. 2560
ที่คัดคลองเลื่อย และอื่นๆ
(รวม 10 รายการ)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

92 งานจัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ระอาในและบ้านจกปก

93

74,290.00 74,290.00 ตกลงราคา บริษัท กิตติวิบูลย์ จํากัด
โครงการฝายแม่ระอาน้อยพร้อมระบบส่งน้ําโครงการรักษ์น้ําฯ ที่ 934/60 ชม.
74,290.00
ลว. 15 พ.ค. 2560
ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
กะบะผสมปูน พีวีซี. และอื่นๆ
(รวม 13 รายการ)

บริษัท กิตติวิบูลย์ จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
18/859/60 ชม.
74,290.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 18 พ.ค. 2560

97,850.00 97,850.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินธุวา
ที่ 935/60 ชม.
97,850.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินธุวา
เสนอราคาต่ําสุด
18/865/60 ชม.
97,850.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 19 พ.ค. 2560

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง 3L ปตร.ท่าวังตาล (เหมืองท่าวังตาล) กม.0+000

ถึงกม.0+480 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ไม้เสากลมยูคาลิปตัสไม่ทุบเปลือกขนาดต่างๆ
(รวม 4 รายการ)
94 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายแม่ปาน ระยะที่ 1
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP
(รวม 1 รายการ)

ลว. 15 พ.ค. 2560

1,500.00 1,500.00 ตกลงราคา
ที่ จ.67/60 ชม.
ลว. 15 พ.ค. 2560

ร้าน ยิ่งเจริญเซลล์แอนด์เซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด
จ.2/60/60 ชม.
1,500.00
1,500.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 19 พ.ค. 2560

ร้าน ยิ่งเจริญเซลล์แอนด์เซอร์วิส

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
95 งานปรับปรุงลําเหมืองท่าวังตาล (ลําเหมืองแควแม่นกเค้า) 9,978.00 9,978.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่มานะพานิช ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่มานะพานิช เสนอราคาต่ําสุด
18/866/60 ชม.
ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ที่ 936/60 ชม.
9,978.00
9,978.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 19 พ.ค. 2560
ลว. 15 พ.ค. 2560
วัสดุสํานักงาน
(รวม 12 รายการ)
96

งานระบบส่งน้ําบ้านแม่ฮะพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ําสนับสนุนฯ

ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
กล่องลวดตาข่ายเหล็กเกเบี้ยน
(รวม 1 รายการ)
97 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําบ้านแกน้อย
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
มีดถางป่า และอื่นๆ
(รวม 14 รายการ)
98 งานปรับปรุงเหมืองสารภี-ยางเนิ้ง
ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
บรรทัดหลอดระดับน้ํา และอื่นๆ
(รวม 16 รายการ)

72,850.00 72,850.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินธุวา
ที่ 937/60 ชม.
72,850.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินธุวา
เสนอราคาต่ําสุด
18/867/60 ชม.
72,850.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 19 พ.ค. 2560

ลว. 15 พ.ค. 2560

97,740.00 97,740.00 ตกลงราคา
ที่ 938/60 ชม.

บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด

97,740.00

18/868/60 ชม.
97,740.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 19 พ.ค. 2560

บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด

ลว. 15 พ.ค. 2560

95,396.00 95,396.00 ตกลงราคา
ที่ 939/60 ชม.
ลว. 15 พ.ค. 2560

บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด

95,396.00

18/869/60 ชม.
95,396.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 19 พ.ค. 2560

บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
99 งานปรับปรุงระบบส่งน้ํา อ่างเก็บน้ําแม่สาบ
98,880.00 98,880.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด
18/870/60 ชม.
(ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายหลวงแม่สาบ) ระยะสุดท้าย ที่ 940/60 ชม.
98,880.00
98,880.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 19 พ.ค. 2560
ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ลว. 15 พ.ค. 2560
ไม้เสากลมยูคาลิปตัสไม่ทุบเปลือกขนาดต่างๆ
(รวม 4 รายการ)
100 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างฯ ห้วยฝึก ระยะที่1
ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ปุ้งกี๋ พีวีซี. และอื่นๆ
(รวม 25 รายการ)
101 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างฯ แม่เฮี้ยน ระยะที่1
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ไม้เสากลมยูคาลิปตัสไม่ทุบเปลือกขนาดต่างๆ
(รวม 3 รายการ)
102

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายน้ําฝางลูกที่ 11 สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
เหล็กฉาก และ คสล.สําหรับงานระบายน้ํา
(รวม 2 รายการ)

91,340.00 91,340.00 ตกลงราคา บริษัท กิตติวิบูลย์ จํากัด
ที่ 941/60 ชม.
91,340.00

บริษัท กิตติวิบูลย์ จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
18/876/60 ชม.
91,340.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 20 พ.ค. 2560

ลว. 15 พ.ค. 2560

70,700.00 70,700.00 ตกลงราคา
ที่ 942/60 ชม.

หจก.บ้านตาพานิช ลําพูน (2558) เสนอราคาต่ําสุด
18/877/60 ชม.
70,700.00
70,700.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 20 พ.ค. 2560

หจก.บ้านตาพานิช ลําพูน (2558)

ลว. 15 พ.ค. 2560

6,560.00 6,560.00 ตกลงราคา ร้าน พ.รุ่งเรืองการค้า
ที่ 943/60 ชม.
6,560.00
ลว. 15 พ.ค. 2560

ร้าน พ.รุ่งเรืองการค้า
เสนอราคาต่ําสุด
18/878/60 ชม.
6,560.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 20 พ.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
8,195.84 8,195.84 ตกลงราคา ร้าน จิรทีปต์ก๊อปปี้เซอร์วิส ร้าน จิรทีปต์ก๊อปปี้เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด
จ.2/61/60 ชม.
ที่ จ.68/60 ชม.
8,195.84
8,195.84 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 20 พ.ค. 2560

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
103 งานระบบส่งน้ําบ้านแม่ฮะพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ําสนับสนุนฯ
ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ลว. 15 พ.ค. 2560
ค่าบริการถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon
(รวม 1 รายการ)

104 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ข้อน
ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ
(รวม 3 รายการ)

2,054,641.52 2,054,641.52 กรณีพิเศษ
ที่ ก.29/60 ชม.

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

2,054,641.52

กษ 0310.06/254
2,054,641.52 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 29 พ.ค. 2560

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่

เสนอราคาต่ําสุด

ลว. 15 พ.ค. 2560

105 งานฝายต้นน้ําลูกที่ 1, 2 พร้อมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบฯ 12,900.00 12,900.00 ตกลงราคา
ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ที่ 944/60 ชม.
ลว. 15 พ.ค. 2560
หมึกใช้สําหรับเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brohter
(รวม 1 รายการ)

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบสท์คอมมีเดีย

106 งานระบบส่งน้ําฝายแม่แจ่มฝั่งซ้าย ระยะที่ 1
ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ
(รวม 4 รายการ)

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช

93,900.00 93,900.00 ตกลงราคา
ที่ 945/60 ชม.
ลว. 16 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เบสท์คอมมีเดีย เสนอราคาต่ําสุด
18/871/60 ชม.
12,900.00
12,900.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 19 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช เสนอราคาต่ําสุด
18/882/60 ชม.
93,900.00
93,900.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
107 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่กลางพาด ระยะที่ 1 76,250.00 76,250.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.รุ่งทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.รุ่งทรัพย์ เสนอราคาต่ําสุด
18/861/60 ชม.
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ที่ 946/60 ชม.
76,250.00
76,250.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 18 พ.ค. 2560
ลว. 16 พ.ค. 2560
ตะปูลวดเหล็กไม่อาบสังกะสี ขนาดต่างๆ
(รวม 4 รายการ)

108 งานปรับปรุงเหมืองพญาคํา (ลําเหมืองร้อง)
ต.หนองแฝก,สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
สายดูดไนล่อนพร้อมหัวกระโหลก และอื่นๆ
(รวม 10 รายการ)

78,720.00 78,720.00 ตกลงราคา
ที่ 947/60 ชม.

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อ.เจริญพานิช เสนอราคาต่ําสุด
18/874/60 ชม.
78,720.00
78,720.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 20 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อ.เจริญพานิช

ลว. 16 พ.ค. 2560

109 งานปรับปรุงลําเหมืองท่าวังตาล (ลําเหมืองแควแม่นกเค้า) 94,146.00 94,146.00 ตกลงราคา
ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ที่ 948/60 ชม.
ลว. 16 พ.ค. 2560
ไม้ไผ่อัด และอื่นๆ
(รวม 15 รายการ)

หจก. จีโอซินเทติกส์ ซัพพลายส์

110 งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 97,560.00 97,560.00 ตกลงราคา
ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 949/60 ชม.
ท่อ พีวีซี.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.x4.00 ม. ลว. 16 พ.ค. 2560
(รวม 1 รายการ)

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง

หจก. จีโอซินเทติกส์ ซัพพลายส์ เสนอราคาต่ําสุด
18/875/60 ชม.
94,146.00
94,146.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 20 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง เสนอราคาต่ําสุด
18/883/60 ชม.
97,560.00
97,560.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
111 งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 44,632.00 44,632.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชยากรก้าวหน้า ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชยากรก้าวหน้า เสนอราคาต่ําสุด
18/884/60 ชม.
ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 950/60 ชม.
44,632.00
44,632.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560
ลว. 16 พ.ค. 2560
ท่อ พีวีซี.แข็งสําหรับใช้เป็นท่อน้ําดื่ม และอื่นๆ
(รวม 3 รายการ)

112 งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 97,805.00 97,805.00 ตกลงราคา
ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 951/60 ชม.

หจก. โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด
18/885/60 ชม.
97,805.00
97,805.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560

หจก. โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง

ท่อ พีวีซี.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.x4.00 ม. และอื่นๆ ลว. 16 พ.ค. 2560

(รวม 3 รายการ)
113 งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 95,890.00 95,890.00 ตกลงราคา
ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 952/60 ชม.

บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด

95,890.00

18/886/60 ชม.
95,890.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560

บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด

ท่อ พีวีซี.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.x4.00 ม. และอื่นๆ ลว. 16 พ.ค. 2560

(รวม 4 รายการ)
114

งานฝายห้วยแม่แฮ 2 พร้อมระบบส่งน้ํา โครงการขยายผลโครงการหลวงฯ

ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ไม้ไผ่อัด และอื่นๆ
(รวม 6 รายการ)

21,110.00 21,110.00 ตกลงราคา
ที่ 954/60 ชม.
ลว. 16 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด
18/887/60 ชม.
21,110.00
21,110.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
115 งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 89,000.00 89,000.00 ตกลงราคา กลุ่มบริหารการใช้น้ํา
กลุ่มบริหารการใช้น้ํา
เสนอราคาต่ําสุด
จ.2/63/60 ชม.
ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่ จ.69/60 ชม.
ชลประทานอ่างฯ แม่ตูบ ชลประทานอ่างฯ แม่ตูบ และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 23 พ.ค. 2560
จ้างเหมาขุดลอกคลองผันน้ําอ่างฯ แม่หาดมาเติม ลว. 17 พ.ค. 2560
89,000.00
89,000.00
อ่างฯ แม่ตูบ กม.3+000 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

(รวม 1 รายการ)
116 งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา กลุ่มบริหารการใช้น้ํา
ชลประทานอ่างฯ แม่หาด
ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่ จ.70/60 ชม.
จ้างเหมาขุดลอกคลองผันน้ําอ่างฯ แม่หาดมาเติม ลว. 17 พ.ค. 2560
99,000.00

กลุ่มบริหารการใช้น้ํา
เสนอราคาต่ําสุด
จ.2/64/60 ชม.
ชลประทานอ่างฯ แม่หาด และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 23 พ.ค. 2560
99,000.00

อ่างฯ แม่ตูบ กม.1+200 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

(รวม 1 รายการ)
117 งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 97,000.00 97,000.00 ตกลงราคา กลุ่มบริหารการใช้น้ํา
ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่ จ.71/60 ชม.
ชลประทานอ่างฯ แม่ตูบ
ลว. 17 พ.ค. 2560
จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ําฝั่งขวาอ่างฯ แม่ตูบ
97,000.00
กม.12+000 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
(รวม 1 รายการ)
118 งานค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ํา 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา
ค่าเช่าเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 10 ที่นั่ง (รถตู้) ที่ ช.08/60 ชม.
ลว. 17 พ.ค. 2560
(รวม 1 รายการ)

นายสุวัช สุกรรม
10,000.00

กลุ่มบริหารการใช้น้ํา
เสนอราคาต่ําสุด
จ.2/62/60 ชม.
ชลประทานอ่างฯ แม่ตูบ และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 23 พ.ค. 2560
97,000.00

นายสุวัช สุกรรม
เสนอราคาต่ําสุด
ช.01/03/60 ชม.
10,000.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
119 งานบํารุงรักษาหัวงานโครงการชลประทานขนาดกลาง 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด
18/891/60 ชม.
เสียมขุดดินพร้อมด้ามยาว และอื่นๆ
ที่ 955/60 ชม.
5,000.00
5,000.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 23 พ.ค. 2560
ลว. 17 พ.ค. 2560
(รวม 3 รายการ)

120

งานฝายเหมืองยาว (แม่แพะ) พร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ําสนับสนุนศูนย์พัฒนา

121

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายน้ําฝางลูกที่ 11 สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

90,835.00 90,835.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินธุวา
โครงการหลวงแม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ที่ 956/60 ชม.
90,835.00
ลว. 17 พ.ค. 2560
ที่คัดคลองเลื่อย และอื่นๆ
(รวม 10 รายการ)

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินธุวา
เสนอราคาต่ําสุด
18/895/60 ชม.
90,835.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 24 พ.ค. 2560

95,340.00 95,340.00 ตกลงราคา บริษัท กิตติวิบูลย์ จํากัด
ที่ 957/60 ชม.
95,340.00

บริษัท กิตติวิบูลย์ จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
18/880/60 ชม.
95,340.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560

ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ถุงมือผ้าธรรมดา และอื่นๆ
(รวม 13 รายการ)

ลว. 17 พ.ค. 2560

122 งานปรับปรุงฝายแม่แจ่มพร้อมระบบส่งน้ําฝั่งขวา ระยะที่ 1 67,715.00 67,715.00 ตกลงราคา
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ที่ 958/60 ชม.
ลว. 17 พ.ค. 2560
อะไหล่รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ อีซูซุ ชป.041-1167
(รวม 29 รายการ)

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช เสนอราคาต่ําสุด
18/888/60 ชม.
67,715.00
67,715.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
123 งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 151,729.97 151,729.97 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช เสนอราคาต่ําสุด
18/890/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 959/60 ชม.
151,729.97
151,729.97 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 23 พ.ค. 2560
ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315
ลว. 17 พ.ค. 2560
ไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อน และอื่นๆ
ลว. 16 ส.ค. 2559
(รวม 3 รายการ)

124 งานปรับปรุงฝายแม่แจ่มพร้อมระบบส่งน้ําฝั่งขวา ระยะที่ 1 77,220.00 77,220.00 ตกลงราคา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ที่ 960/60 ชม.
77,220.00
ลว. 18 พ.ค. 2560
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
(รวม 1 รายการ)

บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
18/862/60 ชม.
77,220.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 18 พ.ค. 2560

125 งานขุดลอกอ่างเก็บน้ําดําเนินการเอง อ่างเก็บน้ําแม่แขะ ฯ 77,220.00 77,220.00 ตกลงราคา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ที่ 961/60 ชม.
77,220.00
ลว. 18 พ.ค. 2560
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
(รวม 1 รายการ)

บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
18/863/60 ชม.
77,220.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 18 พ.ค. 2560

126 งานปรับปรุงฝายแม่แจ่มพร้อมระบบส่งน้ําฝั่งขวา ระยะที่ 1 87,720.00 87,720.00 ตกลงราคา
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ที่ 962/60 ชม.
ลว. 18 พ.ค. 2560
ผ้าโปลีล่อน และอื่นๆ
(รวม 10 รายการ)

บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด

87,720.00

18/881/60 ชม.
87,720.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 22 พ.ค. 2560

บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
ที่
(บาท)
127 งานสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา บ้านสบแปะ (4) 57,975.00 57,975.00 ตกลงราคา
ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ที่ 963/60 ชม.
ลว. 18 พ.ค. 2560
วัสดุสํานักงาน
(รวม 18 รายการ)

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ร้าน ธิติมาพาณิชย์
ร้าน ธิติมาพาณิชย์
เสนอราคาต่ําสุด
18/899/60 ชม.
57,975.00
57,975.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 25 พ.ค. 2560

128 งานฝายต้นน้ําลูกที่ 1, 2 พร้อมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบฯ 77,220.00 77,220.00 ตกลงราคา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ที่ 964/60 ชม.
77,220.00
ลว. 19 พ.ค. 2560
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
(รวม 1 รายการ)

บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
18/872/60 ชม.
77,220.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 19 พ.ค. 2560

129 งานระบบส่งน้ําและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ําห้วยงู 77,220.00 77,220.00 ตกลงราคา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ที่ 965/60 ชม.
77,220.00
ลว. 19 พ.ค. 2560
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
(รวม 1 รายการ)

บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
18/873/60 ชม.
77,220.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 19 พ.ค. 2560

130

งานฝายบ้านบราโกพร้อมระบบส่งน้ํา โครงการขยายผลโครงการหลวงฯ

ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
อะไหล่รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ อีซูซุ ชป.052-0572
(รวม 27 รายการ)

84,881.00 84,881.00 ตกลงราคา
ที่ 966/60 ชม.
ลว. 19 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช เสนอราคาต่ําสุด
18/894/60 ชม.
84,881.00
84,881.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 24 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
131 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ข้อน
ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
123,580.00 123,580.00 ตกลงราคา หจก. จีโอซินเทติกส์ ซัพพลายส์ หจก. จีโอซินเทติกส์ ซัพพลายส์ เสนอราคาต่ําสุด
18/896/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ที่ 967/60 ชม.
123,580.00
123,580.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 24 พ.ค. 2560

แผ่นใยใส่รอยต่อคอนกรีต แผ่นใยสังเคราะห์สําหรับงานดิน ลว. 19 พ.ค. 2560

(รวม 2 รายการ)

132

งานระบบส่งน้ําบ้านแม่ฮะพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ําสนับสนุนฯ

ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
(รวม 1 รายการ)
133 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างฯ ห้วยเป้า ระยะที่ 1
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

119,470.00 119,470.00 ตกลงราคา บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด
18/897/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
119,470.00
119,470.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 24 พ.ค. 2560
ที่ 968/60 ชม.
ลว. 19 พ.ค. 2560

ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315

ลว. 16 ส.ค. 2559

56,526.00 56,526.00 ตกลงราคา
ที่ 969/60 ชม.

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช เสนอราคาต่ําสุด
18/900/60 ชม.
56,526.00
56,526.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 25 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช

อะไหล่รถยนต์นั่ง 2 ตอน 2 แถวแวน ยี่ห้อ Land Rover ลว. 19 พ.ค. 2560

(รวม 6 รายการ)
134 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายแม่ปาน ระยะที่ 1
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
อะไหล่รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ อีซูซุ ชป.046-2251
(รวม 21 รายการ)

55,330.00 55,330.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทิพพสาร ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทิพพสาร เสนอราคาต่ําสุด
18/898/60 ชม.
ที่ 971/60 ชม.
55,330.00
55,330.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 25 พ.ค. 2560
ลว. 22 พ.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
135 งานจัดหาน้ําช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ระอาในและบ้านจกปก 84,170.00 84,170.00 ตกลงราคา บริษัท พีแอลค้าวัสดุก่อสร้าง จํากัด บริษัท พีแอลค้าวัสดุก่อสร้าง จํากัด เสนอราคาต่ําสุด
19/901/60 ชม.
โครงการฝายแม่ระอาน้อยพร้อมระบบส่งน้ําโครงการรักษ์น้ํา ที่ 972/60 ชม.
84,170.00
84,170.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 26 พ.ค. 2560
เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ําแม่หาด) ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ลว. 22 พ.ค. 2560

น้ํายาทาไม้แบบ และอื่นๆ
(รวม 7 รายการ)
136

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง 3L ปตร.ท่าวังตาล (เหมืองท่าวังตาล) กม.0+000

ถึงกม.0+480 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
สายไฟฟ้าหุ้มโพลิไวนิลคลอไรด์ และอื่นๆ
(รวม 8 รายการ)
137 งานปรับปรุงลําเหมืองนางแล
ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ร่มผ้าด้ามเหล็ก และอื่นๆ
(รวม 15 รายการ)
138 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างฯ แม่เฮี้ยน ระยะที่1
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ตะปูลวดเหล็กไม่อาบสังกะสี และอื่นๆ
(รวม 11 รายการ)

79,800.00 79,800.00 ตกลงราคา บริษัท เชียงใหม่สหมิตร จํากัด บริษัท เชียงใหม่สหมิตร จํากัด เสนอราคาต่ําสุด
19/902/60 ชม.
ที่ 973/60 ชม.
79,800.00
79,800.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 26 พ.ค. 2560
ลว. 22 พ.ค. 2560

99,290.00 99,290.00 ตกลงราคา
ที่ 974/60 ชม.

99,290.00

19/903/60 ชม.
99,290.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 26 พ.ค. 2560

ร้าน ภัสสรการค้า
49,292.00

ร้าน ภัสสรการค้า
เสนอราคาต่ําสุด
19/909/60 ชม.
49,292.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 29 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วุฒิโชติ คอนสตรัคชั่น

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วุฒิโชติ คอนสตรัคชั่น

เสนอราคาต่ําสุด

ลว. 22 พ.ค. 2560

49,292.00 49,292.00 ตกลงราคา
ที่ 975/60 ชม.
ลว. 22 พ.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
139 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่กลางพาด ระยะที่ 1 77,300.00 77,300.00 ตกลงราคา บริษัท ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จํากัด บริษัท ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด
19/924/60 ชม.
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ที่ 976/60 ชม.
77,300.00
77,300.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 2 มิ.ย. 2560
ลว. 22 พ.ค. 2560
สปอร์ตไลท์ชนิดกันน้ํา และอื่นๆ
(รวม 8 รายการ)

140

งานระบบส่งน้ําบ้านแม่ฮะพร้อมอาคารประกอบ จัดหาน้ําสนับสนุนฯ

ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
เสา คสล. ขนาด 0.15x0.15x1.30 ม.
(รวม 1 รายการ)
141 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําบ้านแกน้อย
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
สายไฟฟ้าหุ้มโพลิไวนิลคลอไรด์ และอื่นๆ
(รวม 9 รายการ)
142

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่สาบ (ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายหลวงแม่สาบ)

ระยะสุดท้าย ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
น้ํายาทาไม้แบบ และอื่นๆ
(รวม 3 รายการ)

40,950.00 40,950.00 ตกลงราคา บริษัท เชียงใหม่สหมิตร จํากัด บริษัท เชียงใหม่สหมิตร จํากัด เสนอราคาต่ําสุด
19/904/60 ชม.
ที่ 977/60 ชม.
40,950.00
40,950.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 26 พ.ค. 2560
ลว. 22 พ.ค. 2560

87,840.00 87,840.00 ตกลงราคา
ที่ 978/60 ชม.

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชยากรก้าวหน้า เสนอราคาต่ําสุด
19/905/60 ชม.
87,840.00
87,840.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 26 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชยากรก้าวหน้า

ลว. 22 พ.ค. 2560

88,200.00 88,200.00 ตกลงราคา
ที่ 979/60 ชม.
ลว. 22 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช เสนอราคาต่ําสุด
19/906/60 ชม.
88,200.00
88,200.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 29 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
143 งานระบบส่งน้ําและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ําห้วยงู 88,640.00 88,640.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช เสนอราคาต่ําสุด
19/911/60 ชม.
ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ที่ 980/60 ชม.
88,640.00
88,640.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 29 พ.ค. 2560
ลว. 22 พ.ค. 2560
สายไฟฟ้าหุ้มโพลิไวนิลคลอไรด์
(รวม 9 รายการ)

144 งานปรับปรุงลําเหมืองท่าวังตาล (ลําเหมืองแควแม่นกเค้า) 97,900.00 97,900.00 ตกลงราคา ร้านร่ วมกิจการค้า (2014) ร้านร่ วมกิจการค้า (2014)
เสนอราคาต่ําสุด
19/908/60 ชม.
ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ที่ 981/60 ชม.
97,900.00
97,900.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 29 พ.ค. 2560
ลว. 23 พ.ค. 2560
ไม้เสากลมยูคาลิปตัสไม่ทุบเปลือกขนาดต่างๆ
(รวม 4 รายการ)
145 งานขุดลอกอ่างเก็บน้ําดําเนินการเอง อ่างเก็บน้ําแม่แขะ ฯ 78,720.00 78,720.00 ตกลงราคา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ที่ 982/60 ชม.
78,720.00
ลว. 23 พ.ค. 2560
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
(รวม 1 รายการ)

บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
18/892/60 ชม.
78,720.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 23 พ.ค. 2560

146 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างฯ ห้วยเป้า ระยะที่ 1
ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
(รวม 1 รายการ)

บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
18/893/60 ชม.
78,720.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 23 พ.ค. 2560

78,720.00 78,720.00 ตกลงราคา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
ที่ 983/60 ชม.
78,720.00
ลว. 23 พ.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)
รายการที่ 1

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
ที่
(บาท)
147 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่สาบ (ปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายหลวงแม่สาบ) 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา
รายการที่ 1
บริษัท เชียงใหม่สหมิตร จํากัด บริษัท เชียงใหม่สหมิตร จํากัด เสนอราคาต่ําสุด
ระยะที่ 2 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ที่ 984/60 ชม.
19/912/60 ชม.
ลว. 23 พ.ค. 2560
ร่มผ้าด้ามเหล็ก และอื่นๆ
9,000.00
9,000.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 30 พ.ค. 2560
(รวม 9 รายการ)
รายการที่ 2-9
รายการที่ 2-9
บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จํากัด เสนอราคาต่ําสุด
19/913/60 ชม.
81,000.00
81,000.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 30 พ.ค. 2560
148 งานปรับปรุงฝายแม่แจ่มพร้อมระบบส่งน้ําฝั่งขวา ระยะที่ 1 96,950.00 96,950.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุวรรณอาภา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สุวรรณอาภา เสนอราคาต่ําสุด
19/910/60 ชม.
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ที่ 985/60 ชม.
96,950.00
96,950.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 29 พ.ค. 2560
ลว. 23 พ.ค. 2560
ผ้าใบอาบน้ํามัน และอื่นๆ
(รวม 8 รายการ)
149 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยละคร
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ไม้ไผ่อัด และอื่นๆ
(รวม 11 รายการ)
150 งานปรับปรุงเหมืองพญาคํา (ลําเหมืองร้อง)
ต.หนองแฝก,สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ไม้เสากลมยูคาลิปตัสไม่ทุบเปลือกขนาดต่างๆ
(รวม 4 รายการ)

47,680.00 47,680.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.รุ่งทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ต.รุ่งทรัพย์ เสนอราคาต่ําสุด
19/921/60 ชม.
ที่ 986/60 ชม.
47,680.00
47,680.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 2 มิ.ย. 2560
ลว. 23 พ.ค. 2560

96,900.00 96,900.00 ตกลงราคา
ที่ 987/60 ชม.
ลว. 23 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด
19/907/60 ชม.
96,900.00
96,900.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 29 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
151 งานค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบดําเนินงาน
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเบิก-จ่ายพัสดุ (พด.32)
(รวม 1 รายการ)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
5,500.00 5,500.00 ตกลงราคา ร้าน จิรทีปต์ก๊อปปี้เซอร์วิส ร้าน จิรทีปต์ก๊อปปี้เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด
จ.2/65/60 ชม.
ที่ จ.72/60 ชม.
5,500.00
5,500.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 30 พ.ค. 2560
ลว. 24 พ.ค. 2560

152 งานฝายห้วยเป้าพร้อมระบบส่งน้ํา จัดหาน้ําสนับสนุนฯ 4,974.00 4,974.00 ตกลงราคา
ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ที่ 988/60 ชม.
ลว. 24 พ.ค. 2560
วัสดุสํานักงาน
(รวม 8 รายการ)

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่มานะพานิช

153 งานปรับปรุงฝายแม่แจ่มพร้อมระบบส่งน้ําฝั่งขวา ระยะที่ 1 32,600.00 32,600.00 ตกลงราคา
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ที่ 989/60 ชม.
ลว. 24 พ.ค. 2560
ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP Laser
(รวม 1 รายการ)

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่มานะพานิช

4,974.00

32,600.00

19/914/60 ชม.
4,974.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 30 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่มานะพานิช

เสนอราคาต่ําสุด

19/915/60 ชม.
32,600.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 30 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่มานะพานิช

เสนอราคาต่ําสุด

154 งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 149,878.80 149,878.80 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด
19/918/60 ชม.
หนังสือด่วนที่สุด
ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 991/60 ชม.
149,878.80
149,878.80 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 1 มิ.ย. 2560
ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 315
ลว. 25 พ.ค. 2560
ทรายหยาบ และอื่นๆ
ลว. 16 ส.ค. 2559
(รวม 4 รายการ)

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
(บาท)
ที่
(บาท)
155 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําคลอง 3L ปตร.ท่าวังตาล (เหมืองท่าวังตาล) กม.0+000 83,120.00 83,120.00 ตกลงราคา
ถึงกม.0+480 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ที่ 992/60 ชม.
ลว. 29 พ.ค. 2560
ตะปูลวดเหล็กไม่อาบสังกะสี ขนาดต่างๆ
(รวม 4 รายการ)

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
หจก.สมัชชาพานิชย์
หจก.สมัชชาพานิชย์
เสนอราคาต่ําสุด
19/920/60 ชม.
83,120.00
83,120.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 2 มิ.ย. 2560

156 งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 92,000.00 92,000.00 ตกลงราคา กลุ่มบริหารการใช้น้ําชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้ําชลประทาน เสนอราคาต่ําสุด
จ.2/67/60 ชม.
ระบบส่งน้ําบ้านสันต้นม่วง ระบบส่งน้ําบ้านสันต้นม่วง และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 5 มิ.ย. 2560
ตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ที่ จ.73/60 ชม.
ลว. 29 พ.ค. 2560
จ้างเหมาขุดลอกระบบส่งน้ําบ้านสันต้นม่วง
92,000.00
92,000.00
ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
(รวม 1 รายการ)
157 งานบํารุงรักษาหัวงานโครงการชลประทานขนาดกลาง 85,500.00 85,500.00 ตกลงราคา
ถุงปุ๋ยเปล่า และอื่นๆ
ที่ 993/60 ชม.
ลว. 29 พ.ค. 2560
(รวม 14 รายการ)

บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด

158 งานปรับปรุงลําเหมืองนางแล
ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
จ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าเข้าเล่มมือโยก
(รวม 1 รายการ)

ร้าน เคพีเอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

1,800.00 1,800.00 ตกลงราคา
ที่ จ.74/60 ชม.
ลว. 29 พ.ค. 2560

85,500.00

1,800.00

19/926/60 ชม.
85,500.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 5 มิ.ย. 2560

บริษัท เชียงใหม่วีระวิศวการ จํากัด

เสนอราคาต่ําสุด

จ.2/68/60 ชม.
1,800.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 5 มิ.ย. 2560

ร้าน เคพีเอ็น ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

เสนอราคาต่ําสุด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
38,112.00 38,112.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด อนุพงษ์พาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด
19/927/60 ชม.
ที่ 994/60 ชม.
38,112.00
38,112.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 5 มิ.ย. 2560

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
159 งานฝายห้วยแม่แฮ 2 พร้อมระบบส่งน้ํา โครงการขยายผลโครงการหลวงฯ
ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
อะไหล่รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ อีซูซุ TXD ชป.046-0717 ลว. 30 พ.ค. 2560
(รวม 4 รายการ)

160 งานบํารุงรักษาหัวงานโครงการชลประทานขนาดกลาง 14,100.00 14,100.00 ตกลงราคา
วัสดุสํานักงาน
ที่ 995/60 ชม.
ลว. 30 พ.ค. 2560
(รวม 2 รายการ)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

14,100.00

19/928/60 ชม.
14,100.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 5 มิ.ย. 2560

ร้าน AUM การค้า
85,700.00

ร้าน AUM การค้า
เสนอราคาต่ําสุด
19/929/60 ชม.
85,700.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 5 มิ.ย. 2560

162 งานปรับปรุงฝายแม่แจ่มพร้อมระบบส่งน้ําฝั่งขวา ระยะที่ 1 77,520.00 77,520.00 ตกลงราคา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ที่ 997/60 ชม.
77,520.00
ลว. 30 พ.ค. 2560
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
(รวม 1 รายการ)

บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
19/916/60 ชม.
77,520.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 31 พ.ค. 2560

161 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างฯ แม่เฮี้ยน ระยะที่1
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
สายไฟฟ้าหุ้มโพลิไวนิลครอไรด์ ชนิดคู่ และอื่นๆ
(รวม 9 รายการ)

85,700.00 85,700.00 ตกลงราคา
ที่ 996/60 ชม.

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่มานะพานิช

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่มานะพานิช

เสนอราคาต่ําสุด

ลว. 30 พ.ค. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
และราคาที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
77,520.00 77,520.00 ตกลงราคา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด
19/917/60 ชม.
ที่ 998/60 ชม.
77,520.00
77,520.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 31 พ.ค. 2560

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
163 งานฝายบ้านบราโกพร้อมระบบส่งน้ํา โครงการขยายผลโครงการหลวงฯ
ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ลว. 30 พ.ค. 2560
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
(รวม 1 รายการ)

164

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําฝายน้ําฝางลูกที่ 11 สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่

ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ฟองน้ําปาดหน้าปูน และอื่นๆ
(รวม 7 รายการ)
165

งานปรับปรุงฝายต้นเดื่อพร้อมระบบส่งน้ําและอาคารประกอบ (ระยะที่ 2)

ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
หลอดฟลูออเรสเซนต์ และอื่นๆ
(รวม 9 รายการ)
166 งานปรับปรุงฝายแม่อวมตอนบนพร้อมระบบส่งน้ํา
ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ตะแกรงสาดทราย และอื่นๆ
(รวม 14 รายการ)

25,735.00 25,735.00 ตกลงราคา ร้าน ท.รุ่งเรืองการค้า
ที่ 999/60 ชม.
25,735.00

ร้าน ท.รุ่งเรืองการค้า
เสนอราคาต่ําสุด
19/936/60 ชม.
25,735.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 6 มิ.ย. 2560

ลว. 31 พ.ค. 2560

89,290.00 89,290.00 ตกลงราคา
ที่ 1000/60 ชม.

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ร่วมกิจการค้า เสนอราคาต่ําสุด
19/937/60 ชม.
89,290.00
89,290.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 6 มิ.ย. 2560

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ร่วมกิจการค้า

ลว. 31 พ.ค. 2560

98,390.00 98,390.00 ตกลงราคา
ที่ 1001/60 ชม.
ลว. 31 พ.ค. 2560

ร้าน AUM การค้า
98,390.00

ร้าน AUM การค้า
เสนอราคาต่ําสุด
19/938/60 ชม.
98,390.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 6 มิ.ย. 2560

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
โครงการชลประทานเชียงใหม่
วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง
ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
(บาท)
(บาท)
หรือจ้าง
(บาท)
88,490.00 88,490.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันทรรศพานิช เสนอราคาต่ําสุด
19/939/60 ชม.
ที่ 1002/60 ชม.
88,490.00
88,490.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 6 มิ.ย. 2560

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ลําดับ
ที่
167 งานปรับปรุงระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําแม่แหลงหลวง สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ลว. 31 พ.ค. 2560
สายไฟฟ้าหุ้มโพลิไวนิลคลอไรด์ และอื่นๆ
(รวม 9 รายการ)

168

งานฝายบ้านบราโกพร้อมระบบส่งน้ํา โครงการขยายผลโครงการหลวงฯ

ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
อะไหล่รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ อีซูซุ ชป.044-0375
(รวม 10 รายการ)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
(บาท)

47,734.00 47,734.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินธุวา
ที่ 1003/60 ชม.
47,734.00
ลว. 31 พ.ค. 2560

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สินธุวา
เสนอราคาต่ําสุด
19/925/60 ชม.
47,734.00 และถูกต้องตามเงื่อนไข ลว. 5 มิ.ย. 2560

