
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๑ กอ่สร้างอาคารส านกังานปฏบิติังานกอง 2,380,000.00 2,450,000.00 e-bidding บจก.สุวรรณธาราดีเวลลอปเมน้ท์ บจก.สุวรรณธาราดีเวลลอปเมน้ท์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  30/2565   

สวสัดิการสังคม  บริเวณส านกังานเทศบาล 2,380,000.00 2,380,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 17 พ.ค.65

เมอืงทบักวาง หจก.พเีอสวนิเนอร์ดีไซน์ ภายในวงเงินงบประมาณ

2,388,000.00

บจก.ใบใหญ่กอ่สร้าง

2,385,000.00

2 กอ่สร้างถนน คสล. ซอยเขา้ร้านอาหาร 570,000.00 890,000.00 e-bidding หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  37/2565   

ครัวปา้อว้น ชมุชนบา้นไทย 570,000.00 570,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 23  พ.ค.65

หจก.รักชาติค้าวสัดุกอ่สร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ

603,000.00

3 กอ่สร้างถนน คสล. ชมุชนบา้นโปง่พฒันา 1,270,000 845,000.00 e-bidding หจก.รักชาติค้าวสัดุกอ่สร้าง หจก.รักชาติค้าวสัดุกอ่สร้าง มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  38/2565   

หมู ่ 6 845,000.00 845,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 2๔  พ.ค.65

หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง ภายในวงเงินงบประมาณ

850,000.00

บจก.ชมุราษฎร์วศิวกร

1,143,000.00

4 จดัซ้ืออปุกรณ์วางยาสลบสัตว ์จ านวน 1 ชดุ 410,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลภณัฑ์ หจก.ไพศาลภณัฑ์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 39/2565   

400,000.00 400,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 3  พ.ค.65

บจก.พทีเีทรดด้ิงแอนด์เซอร์วสิ ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม

(ชือ่หน่วยงำน)  เทศบำลเมืองทับกวำง

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 256๕ 
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418,000.00

ร้านบิก๊วนั

405,000.00

5 ปรับปรุงถนน คสล.บริเวณบา้นนายแสวง 500,000.00 499,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทพีคีอนสตรัคชัน่เวลิด์ หจก.ทพีคีอนสตรัคชัน่เวลิด์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 40/2565   

สืบมาขนั  หมูท่ี ่ ๒ 499,000.00 499,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 3  พ.ค.65

หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง ภายในวงเงินงบประมาณ

499,300.00

บจก.อพัดไซนแ์อนด์เซอร์วสิ

500,000.00

6 จดัซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิย ุระบบ VHF/FM 2,400,000.00 239,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวทิยส่ืุอสารนครสวรรค์ ร้านวทิยส่ืุอสารนครสวรรค์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 41/2565   

ชนดิติดรถยนต์ขนาดก าลังส่ง ๒๕วตัต์ 240,000.00 240,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 6 พ.ค.65

จ านวน ๑๐  ชดุ ร้านวนินอร์ส่ือสารนครสวรรค์ ภายในวงเงินงบประมาณ

240,000.00

ร้านวทิยส่ืุอสารทพัทนัอทุยัธานี

245,000.00

7 จา้งเหมาครูต่างชาติ จ านวน ๓ อตัรา 395,598.00 395,598.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บณัฑิตพฒันาภาษาสระบรีุ หจก.บณัฑิตพฒันาภาษาสระบรีุ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 43/2565   

ประจ าโรงเรียนเทศบาลทบักวาง 1 395,598.00 395,598.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 11 พ.ค.65

โรงเรียนเทศบาลทบักวาง 2  และศูนย์ ร.ร.บณัฑิตพฒันาภาษาและทกัษะ ภายในวงเงินงบประมาณ
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พฒันาเด็กเล็กปา่ไผ่ 423,866.00

หจก.ยทูเูอน็

438,000.00

8 จา้งเหมาบริหการรถรับส่งนกัเรียนโรงเรียน 473,100.00 472,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมจติร  ศรีสุธาวาส นางสมจติร  ศรีสุธาวาส มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 44/2565   

เทศบาลทบักวาง ๑ สมหุพ์ร้อม  จ านวน 472,000.00 472,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 18 พ.ค.65

5 คัน พทีเีซ็นเตอร์ ภายในวงเงินงบประมาณ

472,500.00

ร้านเอพสีโตร์

473,100.00


