
ลําดับที่ งานจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีการจาง

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 กรอบรูป ปายและตรายางใชงาน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม             7,940.00 เฉพาะเจาะจง รานตุกตาบล็อก             7,940.00 รานตุกตาบล็อก

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

2 คาอาหารรับเสด็จฯ         320,000.00 เฉพาะเจาะจง รานตระวันการคา         320,000.00 รานตระวันการคา

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

3 คาอาหารรับเสด็จฯ         300,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ         300,000.00 นายเอกลักษณ

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

4 คาอาหารรับเสด็จฯ         240,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ         240,000.00 นายเอกลักษณ

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

5
เชาเครื่องถายเอกสาร 
ประจําเดือน ตุลาคม

          19,375.24 เฉพาะเจาะจง
หจก.ลานนา เทค 
ราคาที่เสนอ 17,375.24 บาท

          19,375.24 หจก.ลานนา เทค
เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

6
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนตุลาคม งวดที่1

          29,110.00 เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 29,110 บาท

          29,110.00 บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

7
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนตุลาคม งวดที่2

          25,541.80 เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 25,54.80 บาท

          25,541.80 บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูชนะเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1



ลําดับที่ งานจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีการจาง

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูชนะเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

8
ซื้อหนังสือพิมพและวารสาร
ประจําเดือน ตุลาคม

            2,015.00 เฉพาะเจาะจง
น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ
ราคาที่เสนอ 2,015 บาท

            2,015.00 น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

9 ซื้อวธงชาติ           17,000.00 เฉพาะเจาะจง
รานตรัยคุณ เครื่องเขียน
ราคาที่เสนอ 17,000 บาท

          17,000.00 รานตรัยคุณ เครื่องเขียน

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน             5,055.75 เฉพาะเจาะจง
บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด
ราคาที่เสนอ 5,055.75 บาท

            5,055.75 บ.ริโก (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

11
เชาระบบการประชุมทางไกล
 Video Coference

        249,500.00 เฉพาะเจาะจง
บ.กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)
ราคาที่เสนอ 249,500 บาท

        249,500.00
บ.กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

12
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

          31,453.30 เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 31,453.30 บาท

          31,453.30 บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

13
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

            6,200.00 เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 6,200 บาท

            6,200.00 บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด



ลําดับที่ งานจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีการจาง

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูชนะเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

14
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

          32,546.00 เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 32,546 บาท

          32,546.00 บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

15
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

          23,066.00 เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 23,066 บาท

          23,066.00 บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

16 ซอมปมน้ําบานพักรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) 1,000                 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ พรหมปนเรือน 1,000                 นายสุทธิพงษ พรหมปนเรือน

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

17 ซอมแซมรถยนตสวนกลางทะเบียน วฮ 5865 กทม. 13,650               เฉพาะเจาะจง รานพรวิษณุเซอรวิส 13,650               รานพรวิษณุเซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

18 ซอมแซมรถยนตสวนกลางทะเบียน นค 3939 เชียงใหม 5,150                 เฉพาะเจาะจง รานพรวิษณุเซอรวิส 5,150                 รานพรวิษณุเซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

19
เปลี่ยนฝาเหล็กทอระบายน้ําบริเวณโรงอาหาร ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม

14,000               เฉพาะเจาะจง นายศักดิธัช ใจยะสุ 14,000               นายศักดิธัช ใจยะสุ

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด



ลําดับที่ งานจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีการจาง

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูชนะเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

20
ซอมเครื่องปรับอากาศหองทํางานรองผุวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นาย
คมสัน)

1,605                 เฉพาะเจาะจง รานพีเอ แอร แอนด เซอรวิส 1,605                 รานพีเอ แอร แอนด เซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

21
ซอมประตูหองทํางานรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงษ ศิริ
มาตย)

2,500                 เฉพาะเจาะจง นายศักดิธัช ใจยะสุ 2,500                 นายศักดิธัช ใจยะสุ

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

22 ซอมทอเมนประปาแตกจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 1,800                 เฉพาะเจาะจง รานเอพี เทรดดิ้ง จํากัด 1,800                 รานเอพี เทรดดิ้ง จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

23 คาตรายางและกรอบรูป ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 690                    เฉพาะเจาะจง รานตุกตาบลอก 690                   รานตุกตาบลอก

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

24 คาอาหารรับเสด็จฯ 448,000             เฉพาะเจาะจง นายเอกลักษณ 448,000             นายเอกลักษณ 

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

25 คาอาหารรับเสด็จฯ 160,000             เฉพาะเจาะจง รานรสทิพย 160,000             รานรสทิพย

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด



ลําดับที่ งานจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีการจาง

ผูรับการคัดเลือกและ
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สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูชนะเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

26
เชาเครื่องถายเอกสาร 
ประจําเดือน พฤศจิกายน

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

21,382               หจก.ลานนา เทค 

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

27
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนพฤศจิกายน งวดที่1

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

20,790               บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

28
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนพฤศจิกายน งวดที่2

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

22,040               บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

29
ซื้อหนังสือพิมพและวารสาร
ประจําเดือน พฤศจิกายน

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

2,090                 น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

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

4,740                 รานวีระชัยการไฟฟา

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

31
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

9,340                 บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

32
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

15,275               บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด



ลําดับที่ งานจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีการจาง

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูชนะเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

33
คาตรายางและปายงานรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม(นายรัฐพล 
นราดิศร)

            4,070.00 เฉพาะเจาะจง รานตุกตาบล็อก             4,070.00 รานตุกตาบล็อก

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

34 คาอาหารรับเสด็จฯ         160,000.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพยสิคนธ         160,000.00 รานทิพยสิคนธ

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

35 คาอาหารรับเสด็จฯ         352,000.00 เฉพาะเจาะจง รานทิพยสิคนธ         352,000.00 รานทิพยสิคนธ

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

36
เชาเครื่องถายเอกสาร 
ประจําเดือนธันวาคม

17,293.35          เฉพาะเจาะจง
หจก.ลานนา เทค 
ราคาที่เสนอ 17,293.35 บาท

17,293.35          หจก.ลานนา เทค 

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

37
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนธันวาคม งวดที่1

21,410.00          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 21,410 บาท

21,410.00          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

38
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนธันวาคม งวดที่2

37,340.20          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 37,340.20 บาท

37,340.20          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด



ลําดับที่ งานจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีการจาง

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูชนะเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

39
ซื้อหนังสือพิมพและวารสาร
ประจําเดือน ธันวาคม

1,895.00            เฉพาะเจาะจง
น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ
ราคาที่เสนอ 1,895 บาท

1,895.00            น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

40
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

24,015.50          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 24,015.50 บาท

24,015.50          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

41
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

7,100.00            เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 7,100 บาท

7,100.00            บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

42
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

14,600.00          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 14,600 บาท

14,600.00          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

43
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

4,930.00            เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 4,930 บาท

4,930.00            บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

44
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

9,161.50            เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 9,161.50 บาท

9,161.50            บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด



ลําดับที่ งานจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีการจาง

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูชนะเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

45 คาตรายางใชงานกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม                370.00 เฉพาะเจาะจง รานตุกตาบล็อก                370.00 รานตุกตาบล็อก

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

46 คาซอมแซมหองน้ําภายในหองทํางานรองฯ (นายวิรุฬ พรรณเทวี)             1,980.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรศักดิ์             1,980.00 นายธีรศักดิ์

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

47
เชาเครื่องถายเอกสาร 
ประจําเดือนมกราคม

19,862.27          เฉพาะเจาะจง
หจก.ลานนา เทค 
ราคาที่เสนอ 19,862.27 บาท

19,862.27          หจก.ลานนา เทค 

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

48
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนมกราคม งวดที่1

26,610.00          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 31,420 บาท

26,610.00          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

49
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนมกราคม งวดที่2

34,550.00          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 34,550 บาท

34,550.00          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

50
ซื้อหนังสือพิมพและวารสาร
ประจําเดือน มกราคม

2,155.00            เฉพาะเจาะจง
น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ
ราคาที่เสนอ 2,155 บาท

2,155.00            น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด



ลําดับที่ งานจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีการจาง

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูชนะเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

51 ซื้อเครื่องปมน้ําแบบแช 7,900.00            เฉพาะเจาะจง
รานรวมเพื่อ เทคโนโลยี
ราคาที่เสนอ 7,900 บาท

7,900.00            รานตรัยคุณ เครื่องเขียน

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

52
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

20,000.00          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 20,000 บาท

20,000.00          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

53
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

18,678.00          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 18,678 บาท

18,678.00          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

54
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

2,130.00            เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 2,130 บาท

2,130.00            บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

55
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

89,820.10          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 89,820.10 บาท

89,820.10          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

56
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

27,040.00          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 27,040 บาท

27,040.00          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด



ลําดับที่ งานจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีการจาง

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูชนะเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

57
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

38,420.00          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 38,420 บาท

38,420.00          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

58
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

6,030.00            เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 6,030 บาท

6,030.00            บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

59
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

53,727.90          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 53,727.90 บาท

53,727.90          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

60
เชาเครื่องถายเอกสาร 
ประจําเดือนกุมภาพันธ

23,348.91          เฉพาะเจาะจง
หจก.ลานนา เทค 
ราคาที่เสนอ 23,348.91 บาท

23,348.91          หจก.ลานนา เทค 

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

61
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนกุมภาพันธ งวดที่1

26,065.10          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 26,062.10 บาท

26,065.10          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

62
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนกุมภาพันธ งวดที่2

25,900.00          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 25,900 บาท

25,900.00          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด



ลําดับที่ งานจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีการจาง

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูชนะเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

63
ซื้อหนังสือพิมพและวารสาร
ประจําเดือน กุมภาพันธ

1,885.00            เฉพาะเจาะจง
น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ
ราคาที่เสนอ 1,885 บาท

1,885.00            น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

64
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

24,429.60          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 24,429.60 บาท

24,429.60          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

65
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

50,857.00          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 50,857 บาท

50,857.00          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

66
คาจางซอมแซมตะแกรงฝาปดใตถุนอาคารอํานวยการ ศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม

7,500.00         เฉพาะเจาะจง นายธีระศักดิ์ 7,500.00        นายธีระศักดิ์ 

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

67
คาตรายางใชงานหองการเงิน กลุมงานอํานวยการ สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม

450.00            เฉพาะเจาะจง รานตุกตาบลอก 450.00           รานตุกตาบลอก

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

68 คาตรายางใชงาน รับ-สง และงานหนาหอง ผวจ.ชม. 480.00            เฉพาะเจาะจง รานตุกตาบลอก 480.00           รานตุกตาบลอก

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด



ลําดับที่ งานจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีการจาง

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูชนะเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

69
คาซอมแซมรถยนตทะเบียน นข 3993 เชียงใหม (ซอมกระจก
ดานหลังขวา)

3,300.00         เฉพาะเจาะจง รานพรวิษณุเซอรวิส 3,300.00        รานพรวิษณุเซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

70 คาซอมแซมรถนยตทะเบียน นข 3993 เชียงใหม 1,840.00         เฉพาะเจาะจง รานพรวิษณุเซอรวิส 1,840.00        รานพรวิษณุเซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

71 คาซอมแซมรถยนตทะเบียน บษ 2442 เชียงใหม 2,150.00         เฉพาะเจาะจง รานพรวิษณุเซอรวิส 2,150.00        รานพรวิษณุเซอรวิส

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

72
เชาเครื่องถายเอกสาร 
ประจําเดือนมีนาคม

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

16,103.75          หจก.ลานนา เทค 
เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

73
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนมีนาคม งวดที่1

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

21,624.10          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

74
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนมีนาคม งวดที่2

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

17,508.30          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

75
ซื้อหนังสือพิมพและวารสาร
ประจําเดือน มีนาคม

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

2,055.00            น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด



ลําดับที่ งานจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีการจาง

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูชนะเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

76
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

2,486.00            โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
นายกรพจน มะโนใจ
ราคาที่เสนอ 2,486 บาท

2,486.00            
นายกรพจน มะโนใจ

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

77
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

5,771.70            บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

78
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

2,380.00            บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

79
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

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

45,129.10          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

80 คาซอมแซมรถยนตทะเบียน นข 111 เชียงใหม             5,987.19 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยตาลานนา             5,987.19 บริษัทโตโยตาลานนา

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

81 คาซอมแซมหองน้ําภายในหองทํางานรองฯ (นายรัฐพล นราดิศร)             1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรศักดิ์             1,000.00 นายธีรศักดิ์

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

82
เชาเครื่องถายเอกสาร 
ประจําเดือนเมษายน

10,000.00          เฉพาะเจาะจง
หจก.ลานนา เทค 
ราคาที่เสนอ 10,000 บาท

10,000.00          หจก.ลานนา เทค 
เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 



ลําดับที่ งานจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีการจาง

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูชนะเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

83
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนเมษายน

28,355.10          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 28,355.10 บาท

28,355.10          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

84
ซื้อหนังสือพิมพและวารสาร
ประจําเดือน เมษายน

1,990.00            เฉพาะเจาะจง
น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ
ราคาที่เสนอ 1,990 บาท

1,990.00            น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

85 ซื้อวัสดุสํานักงาน 20,000.00          เฉพาะเจาะจง
รานตรัยคุณ เครื่องเขียน 
ราคาที่เสนอ 20,000 บาท

20,000.00          รานตรัยคุณ เครื่องเขียน

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

86
คาเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิฟตโดยสาน อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม เครื่องที่ 2

9,630.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเอเลเวเตอร 9,630.00            หจก.เชียงรายเอเลเวเตอร

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

87
เชาเครื่องถายเอกสาร 
ประจําเดือนพฤษภาคม

29,899.28          เฉพาะเจาะจง
หจก.ลานนา เทค 
ราคาที่เสนอ 29,899.28 บาท

29,899.28          หจก.ลานนา เทค 

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

88
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนพฤษภาคม งวดที่1

27,290.00          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 27,290 บาท

27,290.00          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด



ลําดับที่ งานจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีการจาง

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูชนะเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

89
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
ประจําเดือนพฤษภาคม งวดที่2

31,120.00          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 31,120 บาท

31,120.00          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

90
ซื้อหนังสือพิมพและวารสาร
ประจําเดือน พฤษภาคม

3,050.00            เฉพาะเจาะจง
น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ
ราคาที่เสนอ 3,050 บาท 3,050.00            น.ส.รวมพร ธนาโภชนากิจ

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

91
ซื้อสมุดลงนามและปากกา
ตั้งโตะพรอมแทนเสียบ

10,540.00          เฉพาะเจาะจง
หจก.เชียงใหมสมุดลานนา
ราคาที่เสนอ 10,540 บาท

10,540.00          หจก.เชียงใหมสมุดลานนา

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

92
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

10,070.00          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 10,070 บาท

10,070.00          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

93
ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ใชในการรับเสด็จฯ

67,160.00          เฉพาะเจาะจง
บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด
ราคาที่เสนอ 67,160 บาท

67,160.00          บจก.สุขุมเซอรวิส จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามเงื่อนไขของ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กําหนด

94
จางทําความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม (รอบ 6 เดือนแรก)
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)

1,646,565.00     e-bdding หจก.เชียงใหมนอเทอรเซล 1,646,565.00     หจก.เชียงใหมนอเทอรเซล
เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามประกาศของ
จังหวัดเชียงใหม

95
จางทําความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม (รอบ 6 เดือนหลัง)
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

1,643,520.00     e-bdding หจก.เชียงใหมนอเทอรเซล 1,643,520.00     หจก.เชียงใหมนอเทอรเซล
เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามประกาศของ
จังหวัดเชียงใหม

96
จางกอสรางกอสรางบานพักรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
(อัตราใหม) จํานวน 1 หลังดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding)

3,877,100.00     e-bdding
บริษัท สตรัคเจอร ดีไซน แอนด 
คอนสตรัคชั่น จํากัด

3,310,000.00     
บริษัท สตรัคเจอร ดีไซน 
แอนด 
คอนสตรัคชั่น จํากัด

เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามประกาศของ
จังหวัดเชียงใหม



ลําดับที่ งานจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีการจาง

ผูรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูชนะเสนอราคาและราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1

97
ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางบานพักรองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม
 จํานวน 3 หลัง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

11,631,300.00   e-bdding หจก. วงคทิพยเซอรวิส 9,530,000.00     หจก. วงคทิพยเซอรวิส
เสนอราคาต่ําสุดและ
เปนไปตามประกาศของ
จังหวัดเชียงใหม

22,391,783.39  ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 19,723,383.39  จํานวนเงินทั้งหมด


