
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

๑ ซ้ือชดุเคร่ืองชว่ยหายใจแบบหนา้กากเต็ม 996,410.00 1,000,000.00 e-bidding หจก.ไทยแอนต้ีไฟร์เคมคีอล หจก.ไทยแอนต้ีไฟร์เคมคีอล มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  58/2565   

พร้อมถงัอดัอากาศ  จ านวน ๕ ชดุ 996,410.00 996,410.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 1 ส.ค.65

เพือ่ใชใ้นงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั บจก.มารีนา่ไทยเอก็ปอร์ต ภายในวงเงินงบประมาณ

999,000.00

2 กอ่สร้างระบบประปาบาดาล บริเวณชมุชน 768,600.00 915,000.00 e-bidding หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  59/2565   

คุ้มไผ่ทอง หมูท่ี ่ ๘ 768,600.00 768,600.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 7 ส.ค.65

ภายในวงเงินงบประมาณ

3 โครงการปรับปรุงถนน บริเวณซอยหมูบ่า้น 449,000.00 570,000.00 e-bidding หจก.ทองใบการโยธา หจก.ทองใบการโยธา มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  60/2565   

ออมเงิน (ซอย ๑) (ซอย ๒) ชมุชนหวัเขาเกตุ 449,000.00 449,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 3 ส.ค.65

พฒันา หมูท่ี ่๖ ภายในวงเงินงบประมาณ

๔ โครงการปรับปรุงถนน บริเวณซอยอ าภา 1,012,300.00 1,450,000.00 e-bidding หจก.ทองใบการโยธา หจก.ทองใบการโยธา มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  61/2565   

รวมใจ ชมุชนหนองป ู ๙๓ หมูท่ี ่๓ 1,012,300.00 1,012,300.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 22 ส.ค.65

ภายในวงเงินงบประมาณ

๕ จดัซ้ือพดัลมโดยวธิเีฉพาะเจาะจง ขนาดใบพดั 249,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บจกฅ.ยชูโิกลบอลซัพพลาย บจก.ยชูโิกลบอลซัพพลาย มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น  70/2565   

เส้นผ่าศุนยก์ลาง ๗.๓๑ เมตร พร้อมติดต้ัง 249,000.00 249,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 8 ส.ค.65

อปุกรณ์ บริเวณโครงหลังคาเหล็กอา่งน้ าใจ บจก.นวิฒันม์อเตอร์ (๒๐๐๓) ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม

(ชือ่หน่วยงำน)  เทศบำลเมืองทับกวำง

ประจ ำเดือน  สิงหำคม   256๕
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ชมุชนเพชรไผ่ทอง หมูท่ี ่ ๒ 267,500.00

บจก.แอคดี

297,000.00

๖ จา้งเหมาพาหนะโครงการอบรมความรู้และ 288,000.00 288,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พเีอสอาร์ทวัร์แอนด์ หจก.พเีอสอาร์ทวัร์แอนด์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB  71/2565   

ทศันศึกษาดูงานด้านสุขาภบิาลอาหาร เซอร์วสิ เซอร์วสิ และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 16 ส.ค.65

288,000.00 288,000.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

หจก.ศรีศิริวรรณ

312,000.00

หจก.สระบรีุสมบรูณ์ทรัพย์

300,000.00

๗ โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณเพชร 181,500.00 186,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกนันถิา แสงหา นายกนันถิา แสงหา มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 72/2565   

ไผ่ทอง ซอย ๒ บา้นนางทองสุข  ชฎาจติร 181,500.00 181,500.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 22 ส.ค.65

ชมุชนเพชรไผ่ทอง  ซอย ๒ นายมนตรี  แสงปานแกว้ ภายในวงเงินงบประมาณ

182,500.00

นายสุรศักด์ิ  อรุณรัศมี

182,000.00
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๘ โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บริเวณซอย 293,700.00 295,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทพีคีอนสตรัคชัน่เวลิด์ หจก.ทพีคีอนสตรัคชัน่เวลิด์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 73/2565   

บา้นนายธวชั  ราชจ าเริญ 293,700.00 293,700.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 22 ส.ค.65

บจก.อพัดีไซนแ์อนด์เซอร์วสิ ภายในวงเงินงบประมาณ

294,500.00

หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง

294,000.00

๙ กอ่สร้างทีล้่างรถขยะ บริเวณโรงปุย๋เกา่ 398,500.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทพีคีอนสตรัคชัน่เวลิด์ หจก.ทพีคีอนสตรัคชัน่เวลิด์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น 7๔/2565   

398,500.00 398,500.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 2๖ ส.ค.65

หจก.ทบักวางเอน็จเินยีร่ิง ภายในวงเงินงบประมาณ

399,000.00

บจก.อพัดีไซนแ์อนด์เซอร์วสิ

400,000.00

๑๐ จดัซ้ือรถขดุตีนตะขาบ ขนาด ๑๒๐ 3,979,000.00 4,000,000.00 e-bidding บจก.แจสมอเตอร์เวร์ิคส์ บจก.แจสมอเตอร์เวร์ิคส์ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น EB 75/2565   

แรงมา้ 3,979,000.00 3,979,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 2๖ ส.ค.65

หจก.เสรีวศิวกรรม ภายในวงเงินงบประมาณ

3,993,000.00

11 จา้งเหมายานพาหนะโครงการสานสัมพนัธ์ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พเีอสอาร์ทวัร์แอนด์เซอร์วสิ หจก.พเีอสอาร์ทวัร์แอนด์เซอร์วสิ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น  77/2565   

ครอบครัว ประจ าป ี๒๕๖๕ 120,000.00 120,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 25 ส.ค.65
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ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จา้งเหมายานพาหนะโครงการพฒันาบคุลากร 210,000.00 210,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พเีอสอาร์ทวัร์แอนด์เซอร์วสิ หจก.พเีอสอาร์ทวัร์แอนด์เซอร์วสิ มคุีณสมบติัถกูต้องครบถว้น  78/2565   

ของเทศบาลเมอืงทบักวาง ประจ าปี 210,000.00 210,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 25 ส.ค.65

ภายในวงเงินงบประมาณ


