
แบบ สขร.1

ล ำดบั วงเงิน วิธีจดัซ้ือ/ ผูซ้ื้อเอกสำรสอบรำคำ ผูเ้สนอรำคำ เลขท่ีและวนัท่ี
ท่ี งบประมำณ จดัจำ้ง (เชิญชวนเสนอรำคำ กรณีตกลงรำคำ) และรำคำท่ีเสนอ ของสญัญำ
1 โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ เชิงอนุรักษ์ 296,600.00         296,600.00         เฉพำะเจำะจง 1.หจก. 9 รุ่งเรืองกำรโยธำ (2011) หจก. 9 รุ่งเรืองกำรโยธำ (2011) หจก. 9 รุ่งเรืองกำรโยธำ (2011) ตำม พรบ. กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง สญัญำจำ้งเลขท่ี

และเชิงวฒันธรรม โดยกำรปรับปรุงห้องน ้ำ บริเวณ เสนอรำคำ 295,000 บำท รำคำ 295,000 บำท และกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ 8/2561
ตลำดตอ้งชม หมู่ท่ี 13 พ.ศ. 2560 ลว.1 ธ.ค. 60

2 โครงกำรก่อสร้ำงยกระดบัถนน คสล. พร้อมรำงระบำย 581,000.00         583,000.00         ประกวดรำคำ 1.บริษทั เค สกำย เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั 1.บริษทั เค สกำย เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั 1. บริษทั พรเดชำ จ ำกดั ตำม พรบ. กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง สญัญำจำ้งเลขท่ี
น ้ำ คสล. หมู่ท่ี 5 บำ้นร ่ ำเปิง (e-bidding) 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ผำปูนวิศวกรรม เสนอรำคำ 549,990 บำท รำคำ 454,000 บำท และกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ 8/2561

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั พนธกร กำรโยธำ 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ผำปูนวิศวกรรม พ.ศ. 2560 ลว. 15 ธ.ค. 60
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั มหกิจสมหวงั เสนอรำคำ 518,000 บำท
5. บริษทั ธรำวิทย ์คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั 3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั พนธกร กำรโยธำ
6. บริษทั ที เอส เอส เอน็เตอร์ไพรส์ แอนด ์เทรดด้ิง จ  ำกดั เสนอรำคำ 549,000 บำท
7.บริษทั พรเดชำ จ ำกดั 4. บริษทั ธรำวิทย ์คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั
8.บริษทั ไทย แอดวำนซ์ คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั เสนอรำคำ 522,000 บำท
9.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เพชรนคร แอนด ์ซนั ก่อสร้ำง 5. บจก. ที เอส เอส เอน็เตอร์ไพรส์ แอนด ์เทรดด้ิง

เสนอรำคำ 495,550 บำท
6.บริษทั พรเดชำ จ ำกดั
เสนอรำคำ 454,000 บำท
7.บริษทั ไทย แอดวำนซ์ คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั
เสนอรำคำ 573,000 บำท
8.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เพชรนคร แอนด ์ซนั ก่อสร้ำง
เสนอรำคำ 548,000 บำท

3 โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน ้ำ คสล. พร้อมปรับปรุง 1,711,000.00      1,712,000.00      ประกวดรำคำ 1.บริษทั เค สกำย เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ผำปูนวิศวกรรม 1. บริษทั พรเดชำ จ ำกดั ตำม พรบ. กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง สญัญำจำ้งเลขท่ี
ผิวจรำจร ภำยในหมู่บำ้นแดนตะวนัเหนือ หมู่ท่ี 10 (e-bidding) 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ผำปูนวิศวกรรม เสนอรำคำ 1,520,000 บำท รำคำ 1,440,000 บำท และกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ 9/2561

3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั พนธกร กำรโยธำ 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั พนธกร กำรโยธำ พ.ศ. 2560 ลว. 15 ธ.ค. 60
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ณฏัฐกิตตก์ำรพำณิชย์ เสนอรำคำ 1,599,490 บำท
5. บริษทั ที เอส เอส เอน็เตอร์ไพรส์ แอนด ์เทรดด้ิง จ  ำกดั 3.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ณฏัฐกิตตก์ำรพำณิชย์
6.บริษทั พรเดชำ จ ำกดั เสนอรำคำ 1,660,000 บำท
7. บริษทั สำรสิริ คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั 4.บจก. ที เอส เอส เอน็เตอร์ไพรส์ แอนด ์เทรดด้ิง 
8.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั มำวินวิศวกรรม เสนอรำคำ 1,455,200 บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธนัวำคม  2560
เทศบำลต ำบลสุเทพ

งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง รำคำกลำง ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคดัเลือก
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9.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เพชรนคร แอนด ์ซนั ก่อสร้ำง 5. บริษทั พรเดชำ จ ำกดั
10.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ที.ที. (2014) วิศวกรรม เสนอรำคำ 1,440,000 บำท
11.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ประกอบชยัวิศวกรรม 6. บริษทั สำรสิริ คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั

เสนอรำคำ 1,600,000 บำท
7.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั มำวินวิศวกรรม
เสนอรำคำ 1,700,000 บำท
8.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ประกอบชยัวิศวกรรม
เสนอรำคำ 1,612,000 บำท

4 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ๒ ชั้น 1,333,000.00      1,410,000.00      สอบรำคำ 1.บริษทั เค สกำย เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ฉนัทพนัธุ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ฉนัทพนัธุ์  คุณสมบติัถูกตอ้งตำม สญัญำจำ้งเลขท่ี
หมู่ท่ี ๘  บำ้นหล่ิงห้ำ 2. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ว.วฒันำประสบสุขก่อสร้ำง เสนอรำคำ 1,330,000 บำท รำคำ 1,330,000 บำท เง่ือนไขในเอกสำร 10/2561

3. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เชียงใหม่สุเทพ 1999 2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั วิรัตน์ คอนสตรัคชัน่ (2015) สอบรำคำ และเป็นผู ้ ลว. 26 ธ.ค. 60
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั บำ้นท่ำก่อสร้ำง เสนอรำคำ 1,333,000 บำท เสนอรำคำต ่ำสุด
5.หจก. เอ แอนด ์เอน็ เชียงใหม่ คอนสตรัคชัน่
6.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั วิรัตน์ คอนสตรัคชัน่ (2015)
7.บริษทั ธรำวิทย ์คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั
8.บริษทั เอส แอล นำนำวสัดุภณัฑ ์จ ำกดั
9.บริษทั พรเดชำ จ ำกดั
10. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ทรัพยธ์รณี เทคนิค
11.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ฉนัทพนัธุ์
12.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ศรัณยค์อนสทรัคชัน่
13. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ณ ฤทธำ คอนสตรัคชัน่
14.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั กรวิกณฐัภำ คอนสตรัคชัน่

5 จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด  1 ตนั จ  ำนวน 1 คนั 896,000.00         952,000.00         ประกวดรำคำ 1.บริษทั ชุนหลี ปรำจีนบุรี จ  ำกดั 1.บริษทั โตโยตำ้ริช จ  ำกดั บริษทั โตโยตำ้ริช จ  ำกดั ตำม พรบ. กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง สญัญำซ้ือเลขท่ี
(e-bidding) 2.บริษทัโตโยตำ้นครพิงคเ์ชียงใหม่จ  ำกดั เสนอรำคำ 895,500 บำท ต่อรองรำคำ คงเหลือ 895,000 บำท และกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ 4/2561

3.บริษทั โตโยตำ้ริช จ  ำกดั พ.ศ. 2560 ลว. 19 ธ.ค. 60

6 จดัซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 160,000.00         158,500.00         เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนโมบำย เฟรนด์ 1.ร้ำนโมบำย เฟรนด์ 1.ร้ำนโมบำย เฟรนด์ ตำม พรบ. กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง สญัญำซ้ือเลขท่ี
เสนอรำคำ 154,100 บำท รำคำ 154,100 บำท และกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ 5/2561

พ.ศ. 2560 ลว. 19 ธ.ค. 60
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