
 
 
 
 

ที่ ชม 71203.1/1871                      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
                                200 หมู่ 4 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 

                                                                       จังหวัดเชียงใหม่   50180 

                    1  ตุลาคม  2561 

เรื่อง  การรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน  นายอ าเภอแม่ริม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบ สขร. 1 ประจ าเดือน กันยายน 2561  จ านวน  1  ชุด 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) ก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 
90 ให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  จึงขอส่งรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าเดือน กันยายน 2561  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี ้

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายชาญชัย  ธนัญชัย) 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว รักษาราชการแทน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
โทรศัพท์  0-5312-1574, 0-5312-1585 ต่อ 34 
โทรสาร   0-5312-1573 
http://   donkaewlocal.e-localadmin.com 



แบบ สรข.1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ หรือจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 400,000.00 402,000.00 วิธีเฉพาะ บจก.บารมีการช่าง บจก.บารมีการช่าง เสนอราคาต ่าสุด สัญญาซ้ือเลขที  12/2561

หมูท่ี  4 ต่าบลดอนแก้ว อ่าเภอแม่ริม เจาะจง เสนอราคา 400,000.- บาท และมีคุณสมบติัถูก ลงวันที  4 ก.ย. 2561

จังหวัดเชียงใหม่ ต้องตามเงื อนไขใน

วิธีเฉพาะเจาะจง

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า 401,300.00 410,800.00 วิธีเฉพาะ หจก.บา้นสล่าก่อสร้าง หจก.บา้นสล่าก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด สัญญาซ้ือเลขที  13/2561

ค.ส.ล.หว้ยชะเยือง หมูท่ี  8 เจาะจง เสนอราคา 401,000.- บาท และมีคุณสมบติัถูก ลงวันที  17 ก.ย. 2561

ต่าบลดอนแก้ว อ่าเภอแม่ริม ต้องตามเงื อนไขใน

จังหวัดเชียงใหม่ วิธีเฉพาะเจาะจง

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้่า 478,400.00 480,800.00  วิธีเฉพาะ หจก.บา้นสล่าก่อสร้าง หจก.บา้นสล่าก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด สัญญาซ้ือเลขที  14/2561

ค.ส.ล.บา้นเลขที  12 ถึงบา้นเลขที เจาะจง เสนอราคา 477,800.- บาท และมีคุณสมบติัถูก ลงวันที  17 ก.ย. 2561

162 หมูท่ี  9 บา้นสบสา-หนองฟาน ต้องตามเงื อนไขใน

ต่าบลดอนแก้ว อ่าเภอแม่ริม วิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดเชียงใหม่

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กันยำยน  2561

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลดอนแก้ว



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 193,500.00 192,500.00 วิธีเฉพาะ หจก.รุ่งเจริญการค้า 56 หจก.รุ่งเจริญการค้า 56 เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที 15/2561

15 ต้ังแต่บา้นเลขที  266 ถึงบา้น เจาะจง เสนอราคา 192,000.- บาท และมีคุณสมบติัถูก ลงวันที  18 ก.ย. 2561
เลขที  287 หมูท่ี  5 ต่าบลดอนแก้ว ต้องตามเงื อนไขใน
อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วิธีเฉพาะเจาะจง

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 430,700.00 428,600.00 วิธีเฉพาะ หจก.รุ่งเจริญการค้า 56 หจก.รุ่งเจริญการค้า 56 เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที 16/2561
ต้ังแต่ปากซอย 17 ถึงบา้นเลขที เจาะจง เสนอราคา 428,000.- บาท และมีคุณสมบติัถูก ลงวันที  18 ก.ย. 2561
309/1 หมูท่ี  5 ต่าบลดอนแก้ว ต้องตามเงื อนไขใน
อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วิธีเฉพาะเจาะจง

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 247,600.00 247,500.00  วิธีเฉพาะ หจก.บา้นสล่าก่อสร้าง หจก.บา้นสล่าก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที 17/2561
ซอย9 ต้ังแต่บา้นเลขที  343/4 เจาะจง เสนอราคา 247,000.- บาท และมีคุณสมบติัถูก ลงวันที  21 ก.ย. 2561
ถึงบา้นเลขที  55/103 หมูท่ี  5 ต้องตามเงื อนไขใน
บา้นพระนอน ต่าบลดอนแก้ว วิธีเฉพาะเจาะจง
อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

7 โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก 296,700.00 296,400.00  วิธีเฉพาะ หจก.บา้นสล่าก่อสร้าง หจก.บา้นสล่าก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที 18/2561
ต้ังแต่สามแยกโชคทวี ถึงสะพาน เจาะจง เสนอราคา 296,000.- บาท และมีคุณสมบติัถูก ลงวันที  21 ก.ย. 2561
ล่าน้่าสา หมูท่ี  10 บา้นพระเจ้า ต้องตามเงื อนไขใน
นั งโก๋น ต่าบลดอนแก้ว อ่าเภอแม่ริม วิธีเฉพาะเจาะจง
จังหวัดเชียงใหม่
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ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
8 โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก 212,900.00 212,300.00 วิธีเฉพาะ หจก.ดี.ซี.แอล.เอส หจก.ดี.ซี.แอล.เอส เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที 19/2561

ต้ังแต่บา้นเลขที  162 ถึงเขตติดต่อ เจาะจง คอนสตรัคชั น คอนสตรัคชั น และมีคุณสมบติัถูก ลงวันที  21 ก.ย. 2561
ต่าบลแม่สา หมูท่ี  9 บา้นสบสา- เสนอราคา 212,000.- บาท ต้องตามเงื อนไขใน
หนองฟาน ต่าบลดอนแก้ว อ่าเภอ วิธีเฉพาะเจาะจง
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 429,100.00 428,100.00 วิธีเฉพาะ หจก.ดี.ซี.แอล.เอส หจก.ดี.ซี.แอล.เอส เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที 20/2561
ซอยทองมาก หมูท่ี  1 บา้นบอ่ปุ๊ เจาะจง คอนสตรัคชั น คอนสตรัคชั น และมีคุณสมบติัถูก ลงวันที  21 ก.ย. 2561
ต่าบลดอนแก้ว อ่าเภอแม่ริม เสนอราคา 427,500.- บาท ต้องตามเงื อนไขใน
จังหวัดเชียงใหม่ วิธีเฉพาะเจาะจง

10 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 134,900.00 131,100.00  วิธีเฉพาะ หจก.ดี.ซี.แอล.เอส หจก.ดี.ซี.แอล.เอส เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที 21/2561
หมูท่ี  4 บา้นปา่แงะ ต่าบลดอนแก้ว เจาะจง คอนสตรัคชั น คอนสตรัคชั น และมีคุณสมบติัถูก ลงวันที  21 ก.ย. 2561
อ่าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เสนอราคา 130,000.- บาท ต้องตามเงื อนไขใน

วิธีเฉพาะเจาะจง

11 โครงการปรับปรุงหอ้งเก็บของใต้ถุน 70,800.00 70,800.00    วิธีเฉพาะ นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์จนัทร์ทิพย์ นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์จนัทร์ทิพย์ เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที 22/2561
บนัไดหอ้งประชุมบญุญาภรณ์ เจาะจง เสนอราคา 70,800.- บาท และมีคุณสมบติัถูก ลงวันที  27 ก.ย. 2561
องค์การบริหารส่วนต่าบลดอนแก้ว ต้องตามเงื อนไขใน
ต่าบลดอนแก้ว อ่าเภอแม่ริม วิธีเฉพาะเจาะจง
จังหวัดเชียงใหม่
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ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง
12 โครงการขยายไหล่ทางถนนสายหลัก 212,900.00 212,300.00 วิธีเฉพาะ หจก.ดี.ซี.แอล.เอส หจก.ดี.ซี.แอล.เอส เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที 19/2561

ต้ังแต่บา้นเลขที  162 ถึงเขตติดต่อ เจาะจง คอนสตรัคชั น คอนสตรัคชั น และมีคุณสมบติัถูก ลงวันที  21 ก.ย. 2561
ต่าบลแม่สา หมูท่ี  9 บา้นสบสา- เสนอราคา 212,000.- บาท ต้องตามเงื อนไขใน
หนองฟาน ต่าบลดอนแก้ว อ่าเภอ วิธีเฉพาะเจาะจง
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

13 จัดซ้ือที ดินส่าหรับเปน็ที จอดรถ 7,095,000.00 7,095,000.00 วิธีเฉพาะ นางพทัธ์กานต์ เนียมอยู่ นางพทัธ์กานต์ เนียมอยู่ เสนอราคาต ่าสุด สัญญาซ้ือเลขที  11/2561
ใหแ้ก่ผู้มาติดต่อราชการในบริเวณ เจาะจง เสนอราคา 6,860,000.- บาท และมีคุณสมบติัถูก ลงวันที  27 ก.ย. 2561
ติดต่อกับที ท่าการองค์การบริหาร ต้องตามเงื อนไขใน
ส่วนต่าบลดอนแก้ว จ่านวน 2 แปลง วิธีเฉพาะเจาะจง

(ลงชื อ)....................................................เจ้าหน้าที พสัดุ          (ลงชื อ).......................................................หวัหน้าเจ้าหน้าที พสัดุ                  (ลงชื อ).......................................................ปลัด อบต.

       (..................................................)                  (.....................................................)                                 (..........................................................)
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