
แบบ สขร. 1

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)

1 จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน ๑๐ 574,000.00 575,500.00 e-bidding บจก.มาธาร์กรุ๊ป บจก.มาธาร์กรุ๊ป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน EB ๒1/2564   

รายการ  จิตรประไพชาเล่ต์ 574,000.00 574,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว . ๑๘  มค. 64

บจก.เอ็มจีเมด ภายในวงเงินงบประมาณ

575,500.00

บจก.เอเมอร์สันกรุ๊ป

575,500.00

๒ ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยหลัง 989,000 1,418,000.00 e-bidding หจก.รักชาติค้าวัสดุก่อสร้าง หจก.รักชาติค้าวัสดุก่อสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน EB ๒๒/2564   

โรงเรียนเทศบาล ๒ จิตรประไพชาเล่ต์ 989,000.00 989,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .๖  มค. 64

ถนนเทศบาล ๖ หมู่ท่ี  ๓ หจก.นวลจันทร์เคหะกิจ ภายในวงเงินงบประมาณ

1,090,000.00

หจก.ทรัพย์สุวรรณมหาศาล

1,080,000.00

๓ จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวน ๔ รายการ 100,500.00 100,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามอินเตอร์เนช่ันแนล บจก.สยามอินเตอร์เนช่ันแนล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 29/2564

เมดิคอลอีควิปเม้นท์ เมดิคอลอีควิปเม้นท์ และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .1๑  ม.ค. 63

100,500.00 100,500.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

บจก.เฟริส์ แคร์เมดิคอล 

128,500.00

บจก.กรุงไทยเมดิคอล

151,298.00
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4 ปรับปรุงถนนบริเวณซอย ๑๑ ถนนเทศบาล 499,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทับกวางเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 31/2564

๖ ชุมชนบ้านไทย ม. ๓ 499,000.00 499,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว .๑๕  มค.6๔

หจก.ทีพีคอนสตรัคช่ันเวิลด์ ภายในวงเงินงบประมาณ

500,000.00

บจก.อัพดีไซน์แอนด์เซอร์วิส

499,600.00

5 จ้างเหมาติดต้ังชุดสัญญาณไฟกระพริบ 80,800.00 81,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ อรุณรัศมี นายสุรศักด์ิ อรุณรัศมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  32 /2564   

เตือนสีเหลือง พลังงานแสงอาทิตย์ 80,800.00 80,800.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. 15  มค..6๔

บริเวณส่ีแยกชุมชนบ้านเขามัน หมู่ท่ี ๑ นายกันนิถา  แสงหา ภายในวงเงินงบประมาณ

81,100.00

นายมนตรี  แสงปานแก้ว

81,300.00

6 ก่อสร้างโรงพ่นน้ ายาฆ่าเช้ือโรค บริเวณ 498,500.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ แสงสงคราม นายดาว  สมยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  ๓๓/2564   

ทางเข้าศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโน 499,500.00 498,500.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. ๒๑ มค. 6๔

โลยีชีวภาพสระบุรีเช่ือมวัดทับกวาง นายบุญพิทักษ์  ราดีบุตร์ 2,090,000.00 ภายในวงเงินงบประมาณ

หมู่ท่ี ๔ 499,000.00

นายดาว  สมยา

498,500.00
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๗ ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณตรอก น.ต. 132,000.00 133,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  แสงปานแก้ว นายมนตรี  แสงปานแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 34/2564   

สน่ัน ย้ิมละไม ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑๑ 132,000.00 132,000.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว. ๒๕ มค. 6๔

ชุมชนบ้านไทย หมู่ท่ี ๓ นายสุรศักด์ิ อรุณรัศมี ภายในวงเงินงบประมาณ

133,000.00

นายกันนิถา  แสงหา

132,650.00

8 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๙ บริเวณซอย 68,000.00 68,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ อรุณรัศมี นายสุรศักด์ิ อรุณรัศมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  35 /2564   

บ้านนางอ านวย ชุมชนบ้านเขามัน 68,000.00 49,500.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  ๑๘ ธค.63

หมู่ท่ี ๑ นายมนตรี แสงปานแก้ว ภายในวงเงินงบประมาณ

68,250.00

นายกันนิถา  แสงหา

68,400.00

9 ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณคุ้มไผ่ทอง 49,500.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ อรุณรัศมี นายสุรศักด์ิ อรุณรัศมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  36 /2564   

ซอย ๕ คุ้มไผ่ทอง หมู่ท่ี ๘ 49,500.00 49,500.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  ๒๙  มค.6๔

นายมนตรี แสงปานแก้ว ภายในวงเงินงบประมาณ

50,000.00

นายกันนิถา  แสงหา

49,900.00
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10 ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยนางทองสุข 117,500.00 118,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกันนิถา  แสงหา นายกันนิถา  แสงหา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  37 /2564   

พงษ์พา ชุมชนหนองหนองบัวบาน 117,500.00 117,500.00 และเสนอราคาเหมาะสม  ลว.  2๙  มค.6๔

นายมนตรี แสงปานแก้ว ภายในวงเงินงบประมาณ

118,000.00

นายสุรศักด์ิ อรุณรัศมี

118,250.00


