






ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

๑ จ้างให้บริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 157,619.50          157,619.50          เฉพาะเจาะจง บจก.คอนโทรลดาต้า บจก.คอนโทรลดาต้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/256๓   
แก้ไขคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .30 กย.6๒
และระบบคอมพิวเตอร์ 157,619.50 157,619.50 ภายในวงเงินงบประมาณ

2 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน ๑๑ เคร่ือง 498,960 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเค.พี.กรุ๊ป ร้านเค.พี.กรุ๊ป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/256๓  
498,960.00 498,960.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .30 กย.6๒

ร้าน บี.อาร์ซี.คอนเซ็ป ภายในวงเงินงบประมาณ
554,400.00

ร้านวี.พี.พี.

594,000.00

3 จ้างเหมายานพาหนะเพ่ือไปทัศนศึกษา 306,000.00 306,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พงศ์ศิริอิมพอร์ตแอนด์ทัวร์ บจก.พงศ์ศิริอิมพอร์ตแอนด์ทัวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 3/256๓   
ดูงานโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 306,000.00 306,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว  ๑  ต.ค.6๒
เชิงรุกโดยจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน หจก.ศรีศิริวรรณ ภายในวงเงินงบประมาณ

315,000.00

หจก.สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์

320,400.00

4 จ้างเหมายานพาหนะโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพ 378,000.00 378,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พงศ์ศิริอิมพอร์ตแอนด์ทัวร์ บจก.พงศ์ศิริอิมพอร์ตแอนด์ทัวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ๔/256๓  
ชีวิตผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2563 378,000.00 378,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .๘  ตค.63

หจก.ศรีศิริวรรณ ภายในวงเงินงบประมาณ
399,000.00

หจก.สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์

399,000.00
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๕ จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมและ 315,000.00 315,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พงศ์ศิริอิมพอร์ตแอนด์ทัวร์ บจก.พงศ์ศิริอิมพอร์ตแอนด์ทัวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ๕/256๓ 
ทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน 315,000.00 315,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว 16 ตค.6๒
ประจ าปีงบประมาณ 2563 หจก.ศรีศิริวรรณ ภายในวงเงินงบประมาณ

320,400.00

หจก.สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์

324,000.00

6 จ้างเหมายานพาหนะโครงการพัฒนาคุณภาพ 217,500.00 217,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พงศ์ศิริอิมพอร์ตแอนด์ทัวร์ บจก.พงศ์ศิริอิมพอร์ตแอนด์ทัวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 6/256๓ 
ชีวิตเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ 217,500.00 217,500.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว 24 ตค.6๒
2563 หจก.ศรีศิริวรรณ ภายในวงเงินงบประมาณ

229,500.00

หจก.สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์

222,000.00

7 จ้างบริการรถรับส่งนักเรียนโรงเรียน 602,000.00 602,800.00 e-bidding นางประภัสนันท์ ปานดี นางประภัสนันท์ ปานดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน EB 7/256๓ 
เทศบาลทับกวาง ๑ สมุห์พร้อม จ านวน 602,000.00 602,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว 31  ตค.6๒
6 คัน ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จ้างเหมาครูต่างชาติ จ านวน ๓ อัตรา 448,000.00 448,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บัณฑิตพัฒนาภาษาสระบุรี หจก.บัณฑิตพัฒนาภาษาสระบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน EB 8/256๓ 
ประจ าโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ 448,000.00 448,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว 31 ตค.6๒
สมุห์พร้อม โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ ภายในวงเงินงบประมาณ
จิตรประไพชาเล่ต์ และศพด. ป่าไผ่
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9 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก 170,586.16 170,586.16 เฉพาะเจาะจง บจก.เทียนข าแดร่ีคอร์เปอร์ บจก.เทียนข าแดร่ีคอร์เปอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  9/256๓ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าไผ่  จิตรประไพ เรช่ัน เรช่ัน และเสนอราคาเหมาะสม  ลว 31 ตค.6๒
ชาเล่ต์ 170,586.16 170,586.16 ภายในวงเงินงบประมาณ

10 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 2,008,354.50 2,008,354.50 เฉพาะเจาะจง บจก.เทียนข าแดร่ีคอร์เปอร์ บจก.เทียนข าแดร่ีคอร์เปอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  10/256๓ 
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑  ,๒ เรช่ัน เรช่ัน และเสนอราคาเหมาะสม  ลว 31 ตค.6๒
และโรงเรียนในเขตเทศบาล จ านวน ๖ ภายในวงเงินงบประมาณ
โรงเรียน

11 ก่อสร้างอ่างล้างหน้าและท่ีแปรงฟันของ 170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดาว สมยา นายดาว สมยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  11/256๓ 
โรงเรียนเทศบาลทับักวาง ๑ สมุห์พร้อม 170,000.00 170,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว 4 พย.6๒
จ านวน ๒ แห่ง นายบุญพิทักษ์ ราดีบุตร์ ภายในวงเงินงบประมาณ

171,000.00

นายประเสริฐ แสงสงคราม

172,000.00

12 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว ณ สนาม 1,989,000.00 2,000,000.00 e-bidding บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  EB  12/256๓ 
กีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง 1,989,000.00 1,989,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว 24 ธค.6๒

บจก.เอ็กซ์ทรีมอินเตอร์มีเดีย ภายในวงเงินงบประมาณ
1,988,500.00

บจก.เอ็กซ์ทรีมอีเว้นท์

1,807,007.00

กรวิรัตน์มีเดีย

1,888,002.00

หจก.ทรัพย์สุวรรณมหาศาล ภายในวงเงินงบประมาณ
550,000.00
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13 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 149,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  13 /2563   

ทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) 149,000.00 149,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 3 ธค..62

หจก.ทีพีคอนสตรัคช่ัน ภายในวงเงินงบประมาณ
150,000.00

บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส

149,550.00

๑๔ จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน 288,000.00 288,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชนิศาแอร์ ร้านชนิศาแอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 14/2563 

ขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู จ านวน 288,000.00 288,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .๖  มค. 63

8 เคร่ือง พร้อมติดต้ัง ร้านพิมปวีณ์แอร์ ภายในวงเงินงบประมาณ
288,160.00

ร้านกฤจนาแอร์

288,400.00

15 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 16 449,110.00 449,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทับกวางไฮดรอลิคและ ร้านทับกวางไฮดรอลิคและ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 15/2563  

รายการ วัสดุภัณฑ์ วัสดุภัณฑ์ และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .7  มค.63

449,110.00 449,110.00 ภายในวงเงินงบประมาณ
ร้านรวมอะไหล่ทับกวาง

495,450.00

ร้านทับกวางพาณิชย์

466,010.00
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16
ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าโรงเรียน 452,000 458,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โปรเกรสอิเลคทริค บจก.โปรเกรสอิเลคทริค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 16/2563

อนุบาลทับกวางถึงสะพานกลับรถหน้า 452,000.00 452,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .29  มค.63

นิคม  จ านวน  ๓  จุด บจก.เอสเอ็ทีซีซีทีวี ภายในวงเงินงบประมาณ
458,000.00

บจก.เซนเตอร์เทคเทรดด้ิง

455,000.00

๑๗ ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนซอยข้าง 327,500.00 328,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 17/2563   

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒  แยก 327,500.00 327,500.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .3 กพ.63

ซอย ๒ ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ท่ี ๖ หจก.ทีพีคอนสตรัคช่ัน ภายในวงเงินงบประมาณ
328,000.00

บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส

328,500.00

18
ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนซอยข้าง 327,500.00 328,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 18/2563 

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒  แยก 327,500.00 327,500.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .3  กพ.63

ซอย 1 ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ท่ี ๖ หจก.ทีพีคอนสตรัคช่ัน ภายในวงเงินงบประมาณ
328,000.00

บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส

327,950.00



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563

  เทศบำลเมืองทับกวำง

19
จ้างเหมารถบัสรับส่งตามโครงการฝึกอบรม 170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สดสีทองทัวร์ หจก.สดสีทองทัวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 20/2563 

และเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 170,000.00 170,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .๑๔  กพ.63

หจก.ชาดุนทรานสปอร์ต ภายในวงเงินงบประมาณ
172,500.00

หจก.ฟ้าใส ทรานสปอร์ต

175,000.00

20 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบริเวณหลังวัด 299,000 300,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 23/2563   

ซับบอน หมู่ท่ี ๕ 27,000.00 27,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .25  ก.พ.63

บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส ภายในวงเงินงบประมาณ
300,000.00

หจก.ทีพีคอนสตรัคช่ัน

299,400.00

21 ติดต้ังเสาเหล็กไฟฟ้า ความสูง ๗.๐๐ เมตร 253,800.00 255,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 24/2563   

บริเวณศูนย์สายตรวจ หมู่ท่ี ๙ 253,800.00 253,800.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .25  ก.พ.63

หจก.ทีพีคอนสตรัคช่ัน ภายในวงเงินงบประมาณ
255,000.00

บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส

254,200.00



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563

  เทศบำลเมืองทับกวำง

22 จ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบงานสารบรรณ 216,000 230,692.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีดีจีซิสเต็มส์ บจก.ซีดีจีซิสเต็มส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25/2563   

อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 216,000.00 216,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .26  กพ.63

หจก.เฟเวอร์ริทดีไซน์ ภายในวงเงินงบประมาณ
245,886.00

บจก.อินเทอร์แอคทีฟอินฟอร์

เมช่ันซิสเต็มส์

255,088.00

23 โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 485,000.00 485,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 26/2563   

บริเวณถนน สบ.ถ 12-009 เทศบาล ๕ 485,000.00 485,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .28  กพ.63

ซอย 19  หมู่ท่ี ๓ หจก.ทีพีคอนสตรัคช่ัน ภายในวงเงินงบประมาณ
485,600.00

หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง

486,000.00

24 โครงการปูผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 155,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 27/2563   

บริเวณซอยข้างร้านแม่ประยูร ชุมชน 155,000.00 155,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .28  กพ.63

หนองผักบุ้ง หมู่ท่ี ๗ หจก.ทีพีคอนสตรัคช่ัน ภายในวงเงินงบประมาณ
155,500.00

บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส

156,000.00



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563

  เทศบำลเมืองทับกวำง

๒๕ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณซอย 1,258,000 1,480,000.00 e-bidding หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.เอบีเคเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน EB 21/256๓   
ข้างโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ชุมชนหนอง 1,258,000.00 498,960.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว . ๖  มี.ค .63

ผักบุ้ง หมู่ 7 บจก.เอซีดีเวลลอปเมนท์ ภายในวงเงินงบประมาณ

บจก.ภ.ธนพจน์เอ็นจิเนียร่ิง

หจก.ร่วมทุนอุทุมพร

26 ติดต้ังหอถังเก็บน้ าประปาบาดาล บริเวณ 323,900.00 325,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 28 /256๓  
ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ หมู่ท่ี ๓ 323,900.00 323,900.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .6  มี.ค.63

หจก.ทีพีคอนสตรัคช่ัน ภายในวงเงินงบประมาณ
325,000.00

บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส

324,300.00

27 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยข้างร้าน 493,800 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 29/2563   

อาหารบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านไทย 493,800.00 493,800.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .10  มี.ค.63

หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง ภายในวงเงินงบประมาณ
495,000.00

หจก.ทีพีคอนสตรัคช่ันเวิลด์

494,500.00



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563

  เทศบำลเมืองทับกวำง

28 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านลุงตุ๋ย 398,900.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีพีคอนสตรัคช่ันเวิลด์ หจก.ทีพีคอนสตรัคช่ันเวิลด์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 30/2563   

ชุมชนเกษตรสัมพันธ์ หมู่ท่ี  ๑๐ 398,900.00 398,900.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .10  มี.ค.63

หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง ภายในวงเงินงบประมาณ
399,300.00

บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส

400,000.00

๒๙ จ้างเหมาขุดล้อมและปลูกต้นไม้บริเวณ 392,500.00 393,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา  เป่ียมสาคร นางวรรณา  เป่ียมสาคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 31/2563 

ถนนเทศบาล ๔ ต้ังแต่ริมถนนมิตรภาพ 392,500.00 392,500.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .16 มี.ค. 63

ถึงส่ีแยกบ้านเขามัน หมู่ท่ี ๑ สวนภูมิศิลป์ การ์เด้น ภายในวงเงินงบประมาณ
393,000.00

สวนลุงแว่นพันธ์ุไม้

392,800.00

30 ก่อสร้างถนนหินคลุก ชุมชนดินสอพอง 39,300.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ อรุณรัศมี นายสุรศักด์ิ อรุณรัศมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 32/2563 

บริเวณซอยบเนนางสาวบัวผัด หมู่ท่ี ๗ 89,300.00 89,300.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .19 มี.ค. 63

นางจิตติมา  ดาวสวัสด์ิ ภายในวงเงินงบประมาณ
90,000.00

นายกันนิถา แสงหา



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563

  เทศบำลเมืองทับกวำง

31 งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 9,470,000.00 9,485,000.00 e-bidding หจก.ทองใบการโยธา หจก.ทองใบการโยธา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน EB 19 /2563 

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน สบ.ถ 12-009 9,470,000.00 9,470,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .2  เม.ย.63

หมู่ท่ี ๙ ชุมชนเฟ่ืองฟ้า ชุมชนหน้าวัดเขามัน หจก.ทรัพย์สุวรรณมหาศาล ภายในวงเงินงบประมาณ
ต าบลทับกวาง 9,477,000.00

บจก.ศรีภูมิการโยธา

9,484,000.00

บจก.อ้ึงเจริญพูลทรัพย์

ล านารายณ์

9,524,000.00

32 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 718,000.00 720,000.00 _e-`bidding บริษัท สระบุรี ไอที เฮาส์ จ ากัด บริษัท สระบุรี ไอที เฮาส์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน EB 33/2563

โดยการติดต้ังจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 718,000.00 718,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม ลว. 23 เม.ย. 63

แบบท่ี 1 พร้อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด หจก.เอ.บี.เค.เซ็นเตอร์ ภายในวงเงินงบประมาณ
800 VA พร้อมเดินระบบ (LAN) โรงเรียน 720,000.00

33 ซ้ือถังขยะสีน้ าเงิน (ถังขยะท่ัวไป) ขนาด 340,000.00 340,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอที สโตร์ ร้าน เอที สโตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 39/2563

240 ลิตร ประจ าปีงบประมาณ 2563 340,000.00 340,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม ลว. 20 เม.ย.63

จ านวน 200 ใบ ด้านหน้าถังขยะสกรีน นายสุพจน์ ทรัพย์อนันต์โชติ ภายในวงเงินงบประมาณ
รูปการแยกประเภทขยะและสกรีนโลโก้ 342,000.00

เทศบาลเมืองทับกวาง ท้ังสองด้านสกรีน นายวิชัย ผูกเหมาะ

ข้อความพบเห็นถังขยะ กรุณาโทร 344,000.00

036-350590 ต่อ 107 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

เทศบาลเมืองทับกวาง 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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๓๔ โครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 2,428,000.00 2,434,608.72 _e-bidding หจก.ทองใบการโยธา หจก.ทองใบการโยธา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน EB 35/2563   

บริเวณถนน สบ 12-006 หน้าส านัก 2,428,000.00 2,428,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .27 พ.ค. 63

ปฏิบัติธรรมโพธิปัก หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 6 หจก.ทรัพย์สุวรรณมหาศาล ภายในวงเงินงบประมาณ
ขนาดผิวจราจร 9.00 เมตร ยาว 710.00 2,432,000.00

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง บริษัท 999โยธาการ จ ากัด

ไม่น้อยกว่า 6,390.00 ตารางเมตร 2,434,000.00

35 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านซับมะฝ่อ 880,000.00 1,393,600.96 _e-bidding หจก.รักชาติค้าวัสดุ หจก.รักชาติค้าวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน EB 40/2564   

ชุมชนบ้านไทย หมู่ท่ี 3 ขนาดผิวจราจร 880,000.00 880,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .29 พ.ค. 63

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 465.00 เมตร หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง ภายในวงเงินงบประมาณ
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้าง 905,840.00

ไม่น้อยกว่า 1,860.00 ตารางเมตร หจก.ภรเพชรหยก 59

1,108,000.00

บริษัท สหสามคอนสตรัคช่ัน

จ ากัด

1,089,000.00

หจก.เจริญอารีย (1978)

1,400,000.00

36 จ้างเหมาซ่อมแซม/ล้างท าความสะอาด 115,410.00 115,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชนิศาแอร์ ร้านชนิศาแอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 4๑/2563   

เคร่ืองปรับอากาศโรงเรียนเทศบาล 115,410.00 115,410.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .๑ พ.ค. 63

ทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) ร้านพิมปวีณ์ แอร์ ภายในวงเงินงบประมาณ
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ จิตรประไพ 128,200.00

ชาเล่ต์และ ศพด. เทศบาลเมืองทับกวาง ร้านกฤจนาแอร์

จ านวน ๖๑  เคร่ือง 129,700.00
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๓๗ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียน 490,900.50 490,900.50 เฉพาะเจาะจง บจก.เทียนข าแดร่ีคอร์เปอเรช่ัน บจก.เทียนข าแดร่ีคอร์เปอเรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 43/2563   

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) 490,900.50 490,900.50 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .๑5 พ.ค. 63

โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 (จิตรประไพ ภายในวงเงินงบประมาณ
ชาเล่ต์) และโรงเรียนในเขตเทศบาล 

จ านวน ๖ โรงเรียน

38 ซ่อมรถบันไดกู้ภัย หมายเลขทะเบียน 497,871.00 497,871.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีพีเอ็น เอ็นจิเนียร่ิง หจก.บีพีเอ็น เอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 44/2563   

บบ 4050  สระบุรี 497,871.00 497,871.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .๑9 พ.ค. 63

ภายในวงเงินงบประมาณ

๓๙ ติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดต้ัง 2,915,000.00 3,090,000.00 e-bidding บริษัท โปรเกรสอิเลคทริค บริษัท โปรเกรสอิเลคทริค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน EB 36/2563

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณหลังเทศบาล (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .18 มิ.ย.63

เมืองทับกวาง รอบสนามกีฬาถึงถนน 2,915,000.00 2,915,000.00 ภายในวงเงินงบประมาณ
เทศบาล 5 หมู่ท่ี 9 ความสูงไม่น้อยกว่า บริษัท ซีเอ็นที เอ็นจิเนียร่ิง 

7.00 เมตร พร้อมโคมแอลอีดี (LED) ขนาด 3,001,000.00

ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จ านวน 54 ชุด บริษัท พีแอนด์ที เน็ทเวอร์ค

พร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โซลูช่ัน จ ากัด

จ านวน 5 ชุด 2,995,000.00

40 ติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมติดต้ัง 2,389,000.00 2,498,000.00 e-bidding บริษัท เอสเอ็มที ซีซีทีวี จ ากัด บริษัท เอสเอ็มที ซีซีทีวี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน EB 37/2563

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณหอนาฬิกา 2,389,000.00 2,389,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .15 มิ.ย. 63

ส่ีแยกเขามัน ความสูงไม่น้อยกว่า 7.00 บริษัท พีแอนด์ที เน็ทเวอร์ค ภายในวงเงินงบประมาณ
เมตร พร้อมโคมแอลอีดี (LED) ขนาด 2,445,000.00

ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จ านวน 37 ชุด บริษัท โปรเกรสอิเลคทริค

พร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน (ประเทศไทย) จ ากัด

2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ 2,402,000.00
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  เทศบำลเมืองทับกวำง

41 ก่อสร้างห้องเก็บของพร้อมท่ีพักคนงาน 1,111,000.00 1,200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจพานิชวิศวกรรม หจก.กิจพานิชวิศวกรรม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  _EB ๔๒/256๓   
1,111,000.00 1,111,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .8 มิ ย.63

ภายในวงเงินงบประมาณ

42 จ้างเหมาครูต่างชาติเพ่ือสอนนักเรียนใน 420,000.00 420,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บัณฑิตพัฒนาภาษาสระบุรี หจก.บัณฑิตพัฒนาภาษาสระบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  ๔6/256๓   
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศพด. 420,000.00 420,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .9  มิ ย.63

เทศบาลเมืองทับกวาง นส.น้ าอ้อย เผ่าเผด็จการ ภายในวงเงินงบประมาณ
453,000.00

หจก.ยูทูเอ็น

450,000.00

43 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่ 448,800.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  ๔8/256๓   
ยุ่ง ชุมชนบ้านไทย หมู่ท่ี  ๓ 450,000.00 450,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .16  มิ ย.63

บจก.อัพดีไซน์เซอร์วิส ภายในวงเงินงบประมาณ
449,300.00

หจก.ทีพีพีคอนสตรัคช่ัน

448,800.00

44 ซ่อมรถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน 316,037.77 316,037.77 เฉพาะเจาะจง บจก.ฮิตาชิ คอนสตรัคช่ัน บจก.ฮิตาชิ คอนสตรัคช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  ๔9/256๓   
ตค 950 สระบุรี 316,037.77 316,037.77 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .24  มิ ย.63

ภายในวงเงินงบประมาณ
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45 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อม 277,200.00 277,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีสานโอสถ ร้านอีสานโอสถ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  50/256๓   
อุปกรณ์ในการฉีด จ านวน  3 รายการ 277,200.00 277,200.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  30  มิ ย.63

เข็มฉีดยา ร้านปิยพานิชย์ ภายในวงเงินงบประมาณ
ไซริง 295,680.00

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หจก.ปายเทคโนโลยี

324,786.00

46 จ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน 104,100.00 104,100.00 เฉพาะเจาะจง นางประภัสนันท์ ปานดี นางประภัสนันท์ ปานดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  50/256๓   
โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ สมุห์พร้อม 104,100.00 104,100.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  30  มิ ย.63

จ านวน ๕ คัน ภายในวงเงินงบประมาณ

47 จัดซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียนส าหรับเด็ก 1,125,535.32 1,125,535.32 เฉพาะเจาะจง บจก.เทียนข าแดร่ีคอร์เปอเรช่ัน บจก.เทียนข าแดร่ีคอร์เปอเรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 54/2564   

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับกวาง  1 1,125,535.32 1,125,535.32 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .30 มิ.ย.63

สมุห์พร้อม โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 2 ภายในวงเงินงบประมาณ
จิตรประไพชาเล่ต์และโรงเรียนในเขต

เทศบาลเมืองทับกวาง จ านวน 6 โรงเรียน

๔๘ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ชุมชนหนอง 359,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 52/2564   

ผักบุ้ง บริเวณหน้าบริษัทซันไชน์ หมู่ท่ี ๗ 359,000.00 359,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .1 ก.ค.63

หจก.ทีพีพีคอนสตรัคช่ัน ภายในวงเงินงบประมาณ
360,000.00

บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส

359,400.00
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49 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจิตร 86,500.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดาว สมยา นายดาว สมยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 53/2564   

ประไพชาเล่ต์เป็นห้องแพทย์แผนไทย 86,500.00 86,500.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .3 ก.ค.63

นายบุญพิทักษ์ ราดีบุตร์ ภายในวงเงินงบประมาณ
88,000.00

นายประเสริฐ แสงสงคราม

89,000.00

50 ก่อสร้างเสาวิทยุแบบ Tower ชนิด 399,000.00 399,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แบทแมนคอมมิวนิเคช่ัน บจก.แบทแมนคอมมิวนิเคช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 55/2564   

Self support ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เรดิโอแอนด์เซอร์วิส เรดิโอแอนด์เซอร์วิส และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .9 ก.ค.63

เมตร พร้อมจานเสาและอุปกรณ์ 399,000.00 399,000.00 ภายในวงเงินงบประมาณ
หจก.ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์

แอนด์เซอร์วิส

399,350.00

หจก.เคเมดิคอลแอนด์เซอร์วิส

399,400.00

51 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บริเวณซอย 498,800.00 499,791.82 เฉพาะเจาะจง บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 56/2564   

บ้านป้าเอียด ชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ท่ี 8 498,800.00 498,800.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .14 ก.ค.63

หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง ภายในวงเงินงบประมาณ
499,000.00

หจก.ทีพีพีคอนสตรัคช่ัน

499,290.00



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563

  เทศบำลเมืองทับกวำง

๕๒ ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 349,000.00 349,806.46 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 57/2564   

บริเวณหมู่บ้านข้างหลังวัดป่าไผ่ ชุมชน 349,000.00 349,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 20 ก.ค.63

เพชรไผ่ทอง หมู่ท่ี ๒ หจก.ทีพีพีคอนสตรัคช่ัน ภายในวงเงินงบประมาณ
349,800.00

บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส

349,800.00

53 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 5 รายการ 297,000.00 299,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยแอนต้ีไฟร์เคมีคอล หจก.ไทยแอนต้ีไฟร์เคมีคอล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 58/2564   

ถังดับเพลิง 297,000.00 297,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 30 ก.ค.63

ตู้ส าหรับเก็บถังดับเพลิง บจก.พีไอเอ็ม ภายในวงเงินงบประมาณ
สายส่งน้ าดับเพลิง  1.5 น้ิว 298,000.00

สายส่งน้ าดับเพลิง 2.5 น้ิว บจก.แอทไนซ์

ตะขอดับเพลิง 298,700.00

54 จัดซ้ือรถเข็นผู้ป่วยพร้อมชุดล็อคฐาน 167,000.00 167,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟีเออร์คอร์เปอร์เรช่ัน บจก.ฟีเออร์คอร์เปอร์เรช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 59/2564   

เตียงและฐานเตียงประจ า จ านวน 1 ชุด 168,000.00 168,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 22 ก.ค.63

บจก.โปรเรสคิว 1 ภายในวงเงินงบประมาณ
167,500.00

บจก.ซิคต้ีไนน์กรุ๊ป

168,000.00



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563

  เทศบำลเมืองทับกวำง

55 จ้างเหมาบริการถรับส่งนักเรียนโรงเรียน 374,760.00 374,700.00 เฉพาะเจาะจง นางประภัสนันท์ ปานดี นางประภัสนันท์ ปานดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 60/2564   

เทศบาลทับกวาง ๑ สมุห์พร้อม จ านวน 374,760.00 374,760.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 31 ก.ค.63

5 คัน ภายในวงเงินงบประมาณ

๕๖ ก่อสร้างขยายถนน คสล.เทศบาล ๕ 448,600 449,562.89 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 61/2563   

จากส่ีแยกหอนาฬิกาถึงชุมชนบ้านไทย 448,600 448,600 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 11 ส.ค.63

หมู่ท่ี 3 หจก.ทีพีพีคอนสตรัคช่ัน ภายในวงเงินงบประมาณ
449,000.00

บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส

449,500.00

57 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า 171,000 172,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 62/2563  

และบ่อพัก คสล. บริเวณชุมชนบ้าน 171,000 171,000 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 11 ส.ค.63

สะพานสอง ซอย ๑ หมู่ท่ี ๗ หจก.ทีพีพีคอนสตรัคช่ัน ภายในวงเงินงบประมาณ
171,300.00

บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส

172,000.00

58 จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ช้ัน โครงการ 171,000 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พงศ์ศิริอิมปอร์ตแอนด์ทัวร์ บจก.พงศ์ศิริอิมปอร์ตแอนด์ทัวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 63/2563  

อบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้าน 171,000 171,000 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 31 ส.ค.63

สุขาภิบาลอาหาร หจก.ศรีศิริวรรณ ภายในวงเงินงบประมาณ
177,300.00

หจก.สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์

180,000.00



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563

  เทศบำลเมืองทับกวำง

59 จ้าเงหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ า 131,500.00 131,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทับกวางคาร์เพ้นท์ ร้านทับกวางคาร์เพ้นท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 6๔/2563  

หมายเลขทะเบียน 82-7627 สระบุรี 131,500.00 131,500.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 31 ส.ค.63

ร้านรวมอะไหล่ทับกวาง ภายในวงเงินงบประมาณ
143,020.00

ร้านทับกวางไฮดรอลิคและวัสดุ

ภัณฑ์

139,010.00

๖๐ จ้างเหมายานพาหนะโครงการพัฒนา 114,000 114,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พงศ์ศิริอิมปอร์ตแอนด์ทัวร์ บจก.พงศ์ศิริอิมปอร์ตแอนด์ทัวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 65/2563   

บุคลากรของเทศบาล 114,000 114,000 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .10 กย.63

หจก.ศรีศิริวรรณ ภายในวงเงินงบประมาณ
117,000.00

หจก.สระบุรีสมบูรณ์ทรัพย์

118,200.00

61 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนาย 176,000 176,829.70 เฉพาะเจาะจง นายดาว สมยา นายดาว สมยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 66/2563   

ประเสริฐ จันทร์หอมกุล ชุมชนบ้านซับบอน 176,000.00 176,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 9 กย.63

พัฒนา  หมู่ท่ี ๕ นายประเสริฐ  แสงสงคราม ภายในวงเงินงบประมาณ
176,500.00

นายบุญพิทักษ์ ราดีบุตร์

176,800.00



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563

  เทศบำลเมืองทับกวำง

62 ก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนดินสอพอง 436,700.00 437,747.66 เฉพาะเจาะจง บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 68/2563   

หมู่ท่ี ๗ 436,700.00 436,700.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 11 กย.63

หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง ภายในวงเงินงบประมาณ
437,000.00

หจก.ทีพีพีคอนสตรัคช่ัน

437,700.00

63 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลุ่มบ้านริมเขา 114,500 160,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันนิถา  แสงหา นายกันนิถา  แสงหา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 69/2563  

ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ท่ี ๖ 114,500 114,500 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .11 กย.63

นายสุรศักด์ิ อรุณรัศมี ภายในวงเงินงบประมาณ
145,000.00

นายมนตรี  แสงปานแก้ว

145,300.00

๖๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณข้าง 199,300.00 218,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ อรุณรัศมี นายสุรศักด์ิ อรุณรัศมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 70/2563   

หจก.ณวพล บริเวณท้ายซอย ชุมชนบ้าน 199,300.00 199,300.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  11 กย.63

ไทย หมู่ท่ี ๓ นายมนตรี  แสงปานแก้ว ภายในวงเงินงบประมาณ
200,000.00

นายกันนิถา  แสงหา

199,650.00



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563

  เทศบำลเมืองทับกวำง

65 ก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนหนองผักบุ้ง 340,000 375,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 71/2563   

บริเวณซอยบ้านนางสมพิศ  ตุลาชม 340,000.00 340,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  11 กย.63

หมู่ท่ี  ๗ หจก.ทีพีพีคอนสตรัคช่ัน ภายในวงเงินงบประมาณ
340,500.00

บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส

340,800.00

66 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 25 รายการ 183,952.00 183,952.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมอะไหล่ทับกวาง ร้านรวมอะไหล่ทับกวาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 72/2563   

183,952.00 183,952.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  11 กย.63

ร้านทับกวางไฮดรอลิคและวัสดุ ภายในวงเงินงบประมาณ
ภัณฑ์

201,343.00

ร้านทับกวางพาณิชย์

195,154.00

67 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางจ าลอง 208,000.00 230,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 73/2563   

รุจิจิตร บริเวณชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา 208,300.00 208,300.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  15 กย.63

หมู่ท่ี ๖ บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส ภายในวงเงินงบประมาณ

208,700.00

หจก.ทีพีพีคอนสตรัคช่ัน

209,000.00



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563

  เทศบำลเมืองทับกวำง

68 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยบ้านนาย 295,000.00 296,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันนิถา  แสงหา นายกันนิถา  แสงหา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 74/2563   

ทรงเดช ชุมชนบ้านโป่งพัฒนา หมู่ 6 295,000.00 295,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  15 กย.63

นายสุรศักด์ิ อรุณรัศมี ภายในวงเงินงบประมาณ
295,500.00

นายมนตรี  แสงปานแก้ว

296,000.00

69 ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านนาง 184,000.00 204,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  แสงปานแก้ว นายมนตรี  แสงปานแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 75/2563   

ทองห่อ ชุมชนบ้านเขามัน หมู่  1 184,000.00 184,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  15 กย.63

นายกันนิถา  แสงหา ภายในวงเงินงบประมาณ
184,500.00

นายสุรศักด์ิ อรุณรัศมี

184,900.00

70 ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. ชุมชนหนอง 1,035,000.00 1,350,000.00 e-bidding หจก.จิตตรีโภชน์คอนสตรัคช่ัน หจก.จิตตรีโภชน์คอนสตรัคช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน EB 76/2563   

ผักบุ้งถึงคอสะพานเข้าชุมชนดินสอพองเข้า 1,035,000.00 1,035,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  5 พย.63

ชุมชนดินสอพอง หมู่ท่ี ๗ หจก.ล้ิมเจริญการช่าง ภายในวงเงินงบประมาณ
1,070,000.00

หจก.วิภูชัยคอนสตรัคช่ัน

1,140,000.00



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563

  เทศบำลเมืองทับกวำง

71 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๑๕ 497,070.00 497,070.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์อนันต์สโตร์ หจก.ทรัพย์อนันต์สโตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 77/2563   

รายการ 497,070.00 497,070.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  14 กย.63

ร้านเอพีสโตร์ ภายในวงเงินงบประมาณ
4,980,000.00

ร้านสุรีย์การช่าง

498,500.00

72 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 141,050.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แบทแมนคอมมิวนิเคช่ัน บจก.แบทแมนคอมมิวนิเคช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 78/2563   

เรดิโอแอนด์เซอร์วิส เรดิโอแอนด์เซอร์วิส และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  15 กย.63

141,050.00 141,050.00 ภายในวงเงินงบประมาณ
ร้านท่าเรือส่ือสาร

143,600.00

หจก.ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์

แอนด์เซอร์วิส

144,000.00

73 จ้างเหมาติดต้ังฟิลมกรองแสงอาคารเรียน 212,000.00 213,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  อรุณรัศมี นายสุรศักด์ิ  อรุณรัศมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 79/2563   

4 ช้ัน 12 ห้องและอาคารเรียน 4 ช้ัน 212,000.00 212,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  22 กย.63

9 ห้อง โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ นายมนตรี แสงปานแก้ว ภายในวงเงินงบประมาณ
จิตรประไพชาเล่ต์ 213,500.00

นายกันนิถา  แสงหา

213,000.00



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2563

  เทศบำลเมืองทับกวำง

74 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายพร้อมติดต้ัง 498,500.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 80/2563   

บริเวณชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ 6 498,500.00 498,500.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  22 กย.63

บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส ภายในวงเงินงบประมาณ
499,000.00

หจก.ทีพีพีคอนสตรัคช่ัน

498,000.00

75 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บริเวณซอย 498,700.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 80/2563   

หมู่บ้านออมสิน ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา 498,700.00 498,700.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  22 กย.63

หมู่  6 หจก.ทีพีพีคอนสตรัคช่ัน ภายในวงเงินงบประมาณ
499,300.00

บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส

499,000.00


