
แบบ สขร.1
เทศบาลต าบลสุเทพ

ล าดับ วงเงิน วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา ผู้เสนอราคา เลขที่และวันที่

ที่ งบประมาณ จดัจา้ง
(เชญิชวนเสนอราคา กรณี

เฉพาะเจาะจง) และราคาที่เสนอ
ของสัญญา

1
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า 2 หลัง 

ภายในสนามกฬีาเทศบาลต าบลสุเทพ
167,800.00    167,000.00   เฉพาะเจาะจง

1. ห้างหุ่นส่วน 9 รุ่งเรือง
การโยธา (2011)

ห้างหุ่นส่วน 9 รุ่งเรืองการ
โยธา (2011)

 ห้างหุ่นส่วน 9 รุ่งเรือง
การโยธา (2011)

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถอื

สัญญาจา้งเลขที่

เสนอราคา 167,000 บาท ราคา 167,000 บาท 35/2561
ลว. 13 มิ.ย 61

2
โครงการกอ่สร้างถนนค.ส.ล. บริเวณปากซอย
 1 กาแลถงึบริเวณเชื่อมต่อถนน ค.ส.ล. เดิม 

ม.5
490,000.00    491,000.00   เฉพาะเจาะจง 1. หจก. เพชรนครฯ 1. หจก. เพชรนครฯ 1. หจก. เพชรนครฯ

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถอื

สัญญาจา้งเลขที่

เสนอราคา 490,000 บาท ราคา 490,000 บาท 36/2561
ลว. 19 มิ.ย 61

3
โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าค.ส.ล. ม.6 

บ้านโป่งน้อย
593,000.00    588,000.00   

ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1. หจก. เพชรนครฯ 1. หจก. เพชรนครฯ

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามที่ก าหนดมี

ผลงานเป็นที่น่าเชื่อถอืและ
เสนอราคาต่ าสุด

สัญญาจา้งเลขที่

เสนอราคา 549,000 บาท ราคา 549,000 บาท 37/2561
ลว. 19 มิ.ย 61

เหตุผลที่คัดเลือก

                   สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถนุายน 2561

งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา



ล าดับ วงเงิน วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา ผู้เสนอราคา เลขที่และวันที่

ที่ งบประมาณ จดัจา้ง
(เชญิชวนเสนอราคา กรณี

เฉพาะเจาะจง) และราคาที่เสนอ
ของสัญญา

4
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนก

รีต หมู่ 8 บ้านหล่ิงห้า
230,000.00    232,000.00   เฉพาะเจาะจง

1.หจก .สนามจนัทร์การ
โยธา

1.หจก .สนามจนัทร์การโยธา
1.หจก .สนามจนัทร์การ

โยธา

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถอื

สัญญาซ้ือเลขที่

เสนอราคา 230,000 บาท ราคา 230,000 บาท 38/2561
ลว. 22 มิ.ย 61

5
โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. มอก.     

ชั้น 3 พร้อมบ่อพกั
191,800.00    191,800.00   เฉพาะเจาะจง 1.พรเดชา 1.พรเดชา 1.พรเดชา

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถอื

สัญญาซ้ือเลขที่

 เสนอราคา 191,800 บาท ราคา 191,800 บาท 39/2561
ลว. 22 มิ.ย 61

6
จดัชื้อรถบรรทุกแบบเปิดขา้ง พร้อมติดต้ัง ชดุ
เครนไฮดรอลิกชนิดพบัเกบ็พร้อมกระเชา้ไฟฟา้

2,500,000.00 2,500,000.00
ประกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)(ซ)

1.หจก.โฟร์ไฟว์ วิศวกรรม
1.หจก.วินเนอร์ซัพพลาย

แอนด์เอน็จเินียร่ิง

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามที่ก าหนดมี

ผลงานเป็นที่น่าเชื่อถอืและ
เสนอราคาต่ าสุด

สัญญาซ้ือเลขที่

 เสนอราคา 2,400,000บาท ราคา 2,478,000บาท 15/2561

2.บริษัท ย่ิงเจริญ มอเตอร์ 
แอนด์อคีวิปเมนท์ จ ากดั

ลว. 4 มิ.ย 61

เสนอราคา 2,490,000บาท
3.หจก.วินเนอร์ซัพพลาย

แอนด์เอน็จเินียร่ิง

 เสนอราคา 2,478,000บาท

งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก



ล าดับ วงเงิน วิธีจดัซ้ือ/ ผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา ผู้เสนอราคา เลขที่และวันที่

ที่ งบประมาณ จดัจา้ง
(เชญิชวนเสนอราคา กรณี

เฉพาะเจาะจง) และราคาที่เสนอ
ของสัญญา

7 จดัชื้อระบบเสียงตามสาย ม.5 บ้านร่ าเปิง 220,000.00    220,000.00   เฉพาะเจาะจง (ซ) 1.ร้านไทย.ไอ.แอม 1.ร้านไทย.ไอ.แอม 1.ร้านไทย.ไอ.แอม
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ

ครบถว้นตามที่ก าหนดและ
มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถอื

สัญญาซ้ือเลขที่

 เสนอราคา 220,000บาท ราคา 220,000บาท 16/2561
ลว. 6 มิ.ย 61

 

งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก


