
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๑ โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางทอ่ 1,834,800.00 2,200,000.00 e-bidding หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  65/2565   

ระบายน า้บอ่พกั คสล. บริเวณชมุชนบา้น 1,834,800.00 1,834,800.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 29 ก.ย.65

สะพานสอง ซอย ๑ แยก ๓ หมู ่๗ หจก.รักชาติค้าวสัดุกอ่สร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ

2,150,000.00

2 กอ่สร้างถนน คสล. ซอยตรงขา้มโรงเรียน 1,378,100.00 1,673,912.52 e-bidding หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  66/2565   

อนบุาลสมถวลิ ชมุชนหวัเขาเกตุ ม. ๖ 1,378,100.00 1,378,100.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 15 ก.ย.65

หจก.รักชาติค้าวสัดุกอ่สร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ

1,550,000.00

3 ปรับปรุงถนนบริเวณซอยขา้งโรงเรียนบา้น 647,500.00 650,000.00 e-bidding หจก.ทองใบการโยธา หจก.ทองใบการโยธา มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  6๗/2565   

หนองผักบุง้ ชมุชนหนองผักบุง้  ม. ๗ 647,500.00 647,500.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 1๓ ก.ย.65

หจก.พ.ีเอส วนิเนอร์ ดีไซน์ ภายในวงเงินงบประมาณ

649,500.00

หจก. 3 ใบใหญ่ กอ่สร้าง

650,000.00

4 ปรับปรุงถนน บริเวณถนนเทศบาล ๕ ซอย ๘ 1,807,000.00 1,810,000.00 e-bidding หจก.ทองใบการโยธา หจก.ทองใบการโยธา มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  68/2565   

ชมุชนเฟือ่งฟา้ ม. ๙ 1,807,000.00 1,807,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 13 ก.ย.65

หจก.พ.ีเอส วนิเนอร์ ดีไซน์ ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน

(ชือ่หน่วยงำน)  เทศบำลเมืองทับกวำง

ประจ ำเดือน  กันยำยน  256๕ 
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ปรับปรุงถนน บริเวณถนนเทศบาล ๕ ซอย 9  1,809,000.00

ชมุชนเฟือ่งฟา้  ม. ๙ หจก. 3 ใบใหญ่ กอ่สร้าง

1,810,000.00

ปรับปรุงถนน บริเวณถนนเทศบาล ๕ ซอย 

๑๑ ชมุชนเฟือ่งฟา้ ม. ๙

๕ ปรับปรุงถนน บริเวณถนนเทศบาล 5 1,912,000.00 1,915,000.00 e-bidding หจก.ทองใบการโยธา หจก.ทองใบการโยธา มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  69/2565   

ซอย ๑๖ เชือ่มถนนเทศบาล 6 ชมุชนบา้น 1,912,000.00 1,912,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 1 ก.ย.65

ไทย หมูท่ี ่ 3 หจก.พ.ีเอส วนิเนอร์ ดีไซน์ ภายในวงเงินงบประมาณ

1,914,000.00

หจก. 3 ใบใหญ่ กอ่สร้าง

1,915,000.00

๕ จดัซื อพดัลม ขนาดใบพดัเส้นผ่าศูนยก์ลาง 249,000.00 250,000.00 e-bidding บจก.ยชูโิกบอลซัพพลาย บจก.ยชูโิกบอลซัพพลาย มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น   EB 70/2565   

7.31 เมตร พร้อมติดตั งอปุกรณ์ บริเวณ 249,000.00 249,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 1 ก.ย.65

โครงการหลังคาเหล้กอา่งน า้ใจ บจก.นวิฒันม์อเตอร์ (๒๐๐๓) ภายในวงเงินงบประมาณ

ชมุชนเพชรไผ่ทอง ม. ๒ 267,500.00

บจก.แอคดี

297,000.00
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6 จดัซื อครุภณัฑ์อืน่ จ้านวน  4 รายการ 1,544,000.00 1,550,000.00 e-bidding หจก. ไทยแอนตี ไฟร์ เคมคีอล หจก. ไทยแอนตี ไฟร์ เคมคีอล มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB 80/2565   

1,544,000.00 1,544,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. ๒๓ ก.ย.65

บจก.มารีนา่ไทยเอก็ซ์ปอร์ต ภายในวงเงินงบประมาณ

1,549,000.00

7 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณถนนเทศบาล 1,337,000.00 1,340,000.00 e-bidding หจก.ทองใบการโยธา หจก.ทองใบการโยธา มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB 8๑/2565   

4 ซอย ๔ ชมุชนบา้นเขามนั 1,337,000.00 1,337,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. ๒๓ ก.ย.65

หจก.พ.ีเนอร์ วนิเนอร์ดีไซน์ ภายในวงเงินงบประมาณ

1,338,500.00

หจก.3 บ ใบใหญืกอ่สร้าง

1,340,000.00

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายใน 127,500.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี แสงปานแกว้ นายมนตรี แสงปานแกว้ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น  82/2565   

พื นทีโ่รงเรียนเทศบาลทบักวาง ๑ (สมหุพ์ร้อม) 127,500.00 127,500.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 19 ก.ย.65

ติดตาขา่ยกนันก นายสุรศักด์ิ  อรุณรัศมี ภายในวงเงินงบประมาณ

128,400.00

นายกนันถิา แสงหา

128,000.00
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9 โครงกาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายใน 149,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี แสงปานแกว้ นายมนตรี แสงปานแกว้ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น  83/2565   

พื นทีภ่ายในโรงเรียนเทศบาลทบักวาง 2 149,000.00 149,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 19 ก.ย.65

จติรประไพชาเล่ต์ นายสุรศักด์ิ  อรุณรัศมี ภายในวงเงินงบประมาณ

ติดตั งตาขา่ยกนันก 150,000.00

นายกนันถิา แสงหา

149,450.00

10 โครงการกอ่สร้างหอ้งน า้ชาย-หญิง จ้านวน 349,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทพี ีคอนสตรัคชัน่ หจก.ทพี ีคอนสตรัคชัน่ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น  84/2565   

6 หอ้ง บริเวณอาคารเรียน 4 ชั น ๙หอ้งเรียน 349,000.00 349,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 26 ก.ย.65

เทศบาลทบักวาง  2 จติรประไฟชาเล่ต์ หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง ภายในวงเงินงบประมาณ

349,350.00

บจก.อพัดีไซนแ์อนด์เซอร์วสิ

350,000.00

11 จา้งซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปดิ อปุกรณ์ 430,000.00 434,313.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอสเอม็ทซีีซีทวีี บจก.เอสเอม็ทซีีซีทวีี มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น

ภายในทีติ่ดตั งในส้านกังานเทศบาลเมอืง 430,000.00 430,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม

ทบักวาง บจก.ไซนอ์นิคอม ภายในวงเงินงบประมาณ

520,020.00

บจก.นาคาเอน็จเินยีร่ิงแอนด์

ซิสเต็มส์   503,328.00


