
ลําดับที่ งานจัดจาง  วงเงินที่จาง  ราคากลาง วิธีการจาง
รายชื่อผูชนะเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ผูรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการจาง

1
ซอมปมน้ําบานพักรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ 
พรรณเทวี)

1,000            1,000 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ พรหมปนเรือน นายสุทธิพงษ พรหมปนเรือน
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 11/2563
 ลงวันที่ 12 พ.ย. 62

2 ซอมแซมรถยนตสวนกลางทะเบียน วฮ 5865 กทม. 13,650        13,650 เฉพาะเจาะจง รานพรวิษณุเซอรวิส รานพรวิษณุเซอรวิส
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 12/2563
 ลงวันที่ 12 พ.ย. 62

3 ซอมแซมรถยนตสวนกลางทะเบียน นค 3939 เชียงใหม 5,150            5,150 เฉพาะเจาะจง รานพรวิษณุเซอรวิส รานพรวิษณุเซอรวิส
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 13/2563
 ลงวันที่ 12 พ.ย. 62

4
เปลี่ยนฝาเหล็กทอระบายน้ําบริเวณโรงอาหาร 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

14,000        14,000 เฉพาะเจาะจง นายศักดิธัช ใจยะสุ นายศักดิธัช ใจยะสุ
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 14/2563
 ลงวันที่ 12 พ.ย. 62

5
ซอมเครื่องปรับอากาศหองทํางานรองผุวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
(นายคมสัน)

1,605            1,605 เฉพาะเจาะจง รานพีเอ แอร แอนด เซอรวิส รานพีเอ แอร แอนด เซอรวิส
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 15/2563
 ลงวันที่ 12 พ.ย. 62

6
ซอมประตูหองทํางานรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงษ 
ศิริมาตย)

2,500            2,500 เฉพาะเจาะจง นายศักดิธัช ใจยะสุ นายศักดิธัช ใจยะสุ
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 16/2563
 ลงวันที่ 12 พ.ย. 62

7 ซอมทอเมนประปาแตกจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 1,800            1,800 เฉพาะเจาะจง รานเอพี เทรดดิ้ง จํากัด รานเอพี เทรดดิ้ง จํากัด
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 17/2563
 ลงวันที่ 12 พ.ย. 62

8 คาตรายางและกรอบรูป ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 690         690         เฉพาะเจาะจง รานตุกตาบลอก รานตุกตาบลอก
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 24/2563
 ลงวันที่ 12 พ.ย. 62

9 คาอาหารรับเสด็จฯ 448,000  448,000  เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ นายเอกลักษณ 
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 77/2563
 ลงวันที่ 2 พ.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง เดือนพฤศจิกายน 2562
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

แบบ สขร.1



10 คาอาหารรับเสด็จฯ 160,000  160,000  เฉพาะเจาะจง รานรสทิพย รานรสทิพย
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 78/2563
 ลงวันที่ 8 พ.ย. 62

11
เชาเครื่องถายเอกสาร 
ประจําเดือน พฤศจิกายน

21,382    21,382    เฉพาะเจาะจง
หจก.ลานนา เทค 
ราคาที่เสนอ 21,381.85 บาท

หจก.ลานนา เทค 
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 30/2563 
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

12
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนพฤศจิกายน งวดที่1

20,790    20,790    เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 20,790 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 23/2563 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

13
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนพฤศจิกายน งวดที่2

22,040    22,040    เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 22,039.50 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 36/2563 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

14
ซื้อหนังสือพิมพและวารสาร
ประจําเดือน พฤศจิกายน

2,090      2,090      เฉพาะเจาะจง
น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ
ราคาที่เสนอ 2,090 บาท

น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 29/2563 
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

15 ซื้อวัสดุไฟฟา 4,740      4,740      เฉพาะเจาะจง
รานวีระชัยการไฟฟา
ราคาที่เสนอ 4,740 บาท

รานวีระชัยการไฟฟา
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 54/2563
 ลงวันที่11 พฤศจิกายน 2562

16
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ใชในการรับเสด็จฯ

9,340      9,340      เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 9,340 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 37/2563 
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

17
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ใชในการรับเสด็จฯ

15,275    15,275    เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 15,275 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 25/2563 
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562


