
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๑ กอ่สร้างสถานทีพ่กัพงิสุนขัและแมว ตาม 3,085,380.82 2,457,000.00 e-bidding บจก.สุวรรณธาราดีเวลลอปเมน้ท์ บจก.สุวรรณธาราดีเวลลอปเมน้ท์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  3๒/2565   

โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจาก 2,457,000.00 2,457,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 9 ม.ิย.65

โรคพษิสุนขับา้ตามปณิธาน ศ.ดร สมเด็จ บจก.เอน็ดีเอน็คอนสตรัคชัน่ ภายในวงเงินงบประมาณ

พระเจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟา้จฬุาภรณวลัย 3,070,000.00

ลักษณ์อคัรราชกมุารีกรมพระศรีสวางควฒัน หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง

วรขตัติยราชนารี 2,871,000.00

หจก.พรพมิลการโยธา

2,790,000.00

หจก.ส่องสกลุกรุ๊ป

2,843,800.00

บจก.โฟร์จอีนิเตอร์

2,460,000.00

บจก.เจเอซีเอน็จเินยีร่ิงแอนด์

คอนซัลแตนท์

2,760,000.00

หจก.รุ่งเรืองบณุย์

2,838,000.00

บจก.เขือ่งในคอนสตรัคชัน่

2,947,000.00

บจก.ใบใหญ่กอ่สร้าง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน

(ชือ่หน่วยงำน)  เทศบำลเมืองทับกวำง

ประจ ำเดือน  มิถุนำยน   256๕
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2,485,555.00

บจก.เคเครุ่งเรือง ๒๐๒๒

2,900,000.00

1 กอ่สร้างอาคารทีพ่กัคนงาน คร้ังที ่๒ 840,000.00 1,000,000.00 e-bidding หจก.ส.จติตรีโภชนค์อนสตรัคชัน่ หจก.ส.จติตรีโภชนค์อนสตรัคชัน่ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  3๓/2565   

840,000.00 840,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. ๒ ม.ิย.65

หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง ภายในวงเงินงบประมาณ

950,000.00

บจก.เจเอซีเอน็จเินยีร่ิงแอนด์

คอนซัลแตนท์

860,000.00

บจก.สุวรรณธาราดีเวลลอปเมน้ท์

900,000.00

3 กอ่สร้างโครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 1,378,000.00 1,386,000.00 e-bidding หจก.เฟรนด์ทราฟฟคิ 2004 หจก.เฟรนด์ทราฟฟคิ 2004 มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  35/2565   

บริเวณส่ีแยกหนองป ู๙๓ ชมุชนหนองป ู๙๓ 1,378,000.00 1,378,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 1 ม.ิย.65

หมู ๋3,9 บจก.บซีีทราฟฟคิอนิเตอร์เทรด ภายในวงเงินงบประมาณ

1,383,000.00

หจก.ราชพฤกษไ์ลทต้ิ์ง

1,385,000.00
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4 กอ่สร้างโครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 1,424,000.00 1,415,000.00 e-bidding หจก.เฟรนด์ทราฟฟคิ 2004 หจก.เฟรนด์ทราฟฟคิ 2004 มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  36/2565   

บริเวณส่ีแยกเขามนั ถนนเทศบาล 4 1,415,000.00 1,415,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 1 ม.ิย.65

บจก.บซีีทราฟฟคิอนิเตอร์เทรด ภายในวงเงินงบประมาณ

1,421,000.00

หจก.ราชพฤกษไ์ลทต้ิ์ง

1,423,000.00

5 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. 1 ม.ิย.65

หจก.รักชาติค้าวสัดุกอ่สร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ

603,000.00

6 กอ่สร้างอาคารจอดรถบรรทกุขะ กอง 1,126,000.00 985,000.00 e-bidding บจก.โฟร์จอีนิเตอร์ บจก.โฟร์จอีนิเตอร์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  42/2565   

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  บริเวณโรงปุย๋ 985,000.00 985,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 7 ม.ิย.65

เกา่  หมู ่ 1 บจก.สุวรรณพฒันค์อนสตรัคชัน่ ภายในวงเงินงบประมาณ

1,054,000.00

หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง

1,126,000.00

7 กอ่สร้างถนน คสล. ชมุชนหนองป ู๙๓ 499,559.58 498,500.00 เฉพาะเจาะจง หจกก.ทพีคีอนสตรัคชัน่เวลิด์ หจกก.ทพีคีอนสตรัคชัน่เวลิด์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 45/2565   

หมู ่๓ 498,500.00 498,500.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 1 ม.ิย.65

บจก.อพัดีไซนแ์อนด์เซอร์วสิ ภายในวงเงินงบประมาณ
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499,500.00

หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง

499,000.00

8 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสระบรีุซัพพลาย ร้านสระบรีุซัพพลาย มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 46/2565   

ทรายทมีฟีอสชนดิแบบซองฉกี 168,000.00 168,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 9 ม.ิย.65

ร้านทกัษณิเมดิคอลแอนด์ซัพพลาย ภายในวงเงินงบประมาณ

182,000.00
ร้านเอก็ซ์ค้ิวซัพพลาย

196,000.00

9 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกายเปน็ชดุดับเพลิง 300,000.00 278,984.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยแอนต้ีไฟร์เคมคีอล หจก.ไทยแอนต้ีไฟร์เคมคีอล มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 47/2565   

ปฏบิติัการสวมเร็วมแีถบสะทอ้นแสง 278,984.00 278,984.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 9 ม.ิย.65

ชดุหม ีสีแดง  จ านวน ๔๓ ชดุและสีกรมทา่ บจก.พไีอเดิม ภายในวงเงินงบประมาณ

จ านวน ๔๓  ชดุ 344,000.00

บจก.มารีนา่ไทเอก็ซ์ปอร์ต

352,600.00

10 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กของ 76,758.00 76,758.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอกประเสริฐแดร่ีพลัส หจก.เอกประเสริฐแดร่ีพลัส มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 49/2565   

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลมอืงทบักวาง 76,758.00 76,758.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 14 ม.ิย.65

ปา่ไผ่ ,จติรประไพชาเล่ต์ ภายในวงเงินงบประมาณ
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11 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนกัเรียน 1,497,548.58 1,497,548.58 เฉพาะเจาะจง หจก.เอกประเสริฐแดร่ีพลัส หจก.เอกประเสริฐแดร่ีพลัส มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น  50/2565   

โรงเรียนเทศบาลทบักวางทัง้สองแหง่และ 1,497,548.58 1,497,548.58 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 14 ม.ิย.65

โรงเรียนในเขตเทศบาลเมอืงทบักวาง ภายในวงเงินงบประมาณ

จ านวน ๖ โรงเรียน

12 จา้งเหมาเชา่ยานพาหนะในงานโครงการ 336,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีเอสอาร์ทวัร์แอนด์เซอร์วสิ หจก.พ.ีเอสอาร์ทวัร์แอนด์เซอร์วสิ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น  53/2565   

ฟืน้ฟคุูณภาพชวีติผู้สูงอาย ุ ประจ าปี 336,000.00 336,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 21 ม.ิย.65

งบประมาณ ๒๕๖๕  จ านวน ๗ คัน หจก.สระบรีุสมบรูณ์ทรัพย์ ภายในวงเงินงบประมาณ

343,000.00

หจก.ศรีศิริวรรณทวัร์

350,000.00

13 ปรับปรุงถนน  บริเวณซอยทองทว ีชมุชน 389,700.00 390,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองใบการโยธา หจก.ทองใบการโยธา มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น  55/2565   

หนองป ู๙๓  หมูท่ี ่ ๓ 389,700.00 389,700.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 27 ม.ิย.65

หจก.สระบรีุบญุยารัฐ ภายในวงเงินงบประมาณ

390,000.00

หจก.ทรัพยสุ์วรรณมหาศาล

389,800.00

14 กอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  ชมุชน 319,700.00 320,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองใบการโยธา หจก.ทองใบการโยธา มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น  56/2565   

เกษตรสัมพนัธ ์หมูท่ี ่ ๑๐ 319,700.00 319,700.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 27 ม.ิย.65

หจก.ทรัพยสุ์วรรณมหาศาล ภายในวงเงินงบประมาณ

319,800.00
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หจก.พเีอสวนิเนอร์

320,000.00

15 จา้งเหมาตกแต่งรถแหข่บวนโครงการจดังาน 380,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมบ้า้นครู ร้านดอกไมบ้า้นครู มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น  57/2565   

ประเพณีตักบาตรดอกไม ้ประจ าป ี2565 380,000.00 380,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 27 ม.ิย.65

ร้านกมลทพิย์ ภายในวงเงินงบประมาณ

395,000.00

ร้านลูกน้ า

385,000.00


