
ลําดับที่ งานจัดจาง  วงเงินที่จาง ราคากลาง วิธีการจาง
รายชื่อผูชนะเสนอราคา

และราคาที่เสนอ
ผูรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจาง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการจาง

1
คาจางซอมแซมตะแกรงฝาปดใตถุนอาคาร
อํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

7,500.00       7,500.00       เฉพาะเจาะจง นายธีระศักดิ์ นายธีระศักดิ์ 
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 103/2563 
ลงวันที่ 20 มี.ค.63

2
คาตรายางใชงานหองการเงิน กลุมงาน
อํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

450.00          450.00          เฉพาะเจาะจง รานตุกตาบลอก รานตุกตาบลอก
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 104/2563 
ลงวันที่ 24 มี.ค.63

3
คาตรายางใชงาน รับ-สง และงานหนาหอง 
ผวจ.ชม.

480.00          480.00          เฉพาะเจาะจง รานตุกตาบลอก รานตุกตาบลอก
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 105/2563 
ลงวันที่ 18 มี.ค.63

4
คาซอมแซมรถยนตทะเบียน นข 3993 
เชียงใหม (ซอมกระจกดานหลังขวา)

3,300.00       3,300.00       เฉพาะเจาะจง รานพรวิษณุเซอรวิส รานพรวิษณุเซอรวิส
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 106/2563 
ลงวันที่ 25 มี.ค.63

5
คาซอมแซมรถนยตทะเบียน นข 3993 
เชียงใหม

1,840.00       1,840.00       เฉพาะเจาะจง รานพรวิษณุเซอรวิส รานพรวิษณุเซอรวิส
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 107/2563 
ลงวันที่ 24 มี.ค.63

6
คาซอมแซมรถยนตทะเบียน บษ 2442 
เชียงใหม

2,150.00       2,150.00       เฉพาะเจาะจง รานพรวิษณุเซอรวิส รานพรวิษณุเซอรวิส
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

ใบสั่งจางเลขที่ 108/2563 
ลงวันที่ 19 มี.ค.63

7
เชาเครื่องถายเอกสาร 
ประจําเดือนมีนาคม

16,103.75        16,103.75        โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
หจก.ลานนา เทค 
ราคาที่เสนอ 
16,103.75 บาท

หจก.ลานนา เทค 
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 114/2563
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563

8
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนมีนาคม งวดที่1

21,624.10        21,624.10        โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 
21,624.10 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 102/2563 
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563

9
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนมีนาคม งวดที่2

17,508.30        17,508.30        โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 
17,508.30 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 118/2563 
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง เดือนมีนาคม 2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

แบบ สขร.1



10
ซื้อหนังสือพิมพและวารสาร
ประจําเดือน มีนาคม

2,055.00          2,055.00          โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ
ราคาที่เสนอ 2,055 บาท

น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 109/2563 
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563

11
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

2,486.00          2,486.00          โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
นายกรพจน มะโนใจ
ราคาที่เสนอ 2,486 บาท

นายกรพจน มะโนใจ
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 113/2563 
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

12
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ใชในการรับเสด็จฯ

5,771.70          5,771.70          โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 5,771.70
 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 119/2563 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563

13
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ใชในการรับเสด็จฯ

2,380.00          2,380.00          โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 2,380 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 125/2563 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

14
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ใชในการรับเสด็จฯ

45,129.10        45,129.10        โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 
45,129.10 บาท

บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุดและเปนไป
ตามเงื่อนไขของสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม กําหนด

เลขที่ 100/2563
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563


