
                   แบบ สขร .๑

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง รำยชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก    เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ที่เสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรติดต้ังเสำไฟฟำ้ 4,326,000.00  4,326,000.00  ประกวดรำคำ 1.บริษทั พรีเมยีร์ ไลทต้ิ์ง จ ำกดั 1.บ.สำยรักไทย(1994) จก. หจก.คณิศรซัคเซส มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงที่  3/2564

แสงสวำ่งสำธำรณะบริเวณถนนรอบ อิเล็กทรอนิกส์ 2.บริษทั สำยรักไทย(1994) จ ำกดั เสนอรำคำ 4,060,953.07 รำคำอนุมัติ 3,300,000.00 ตำมเง่ือนไขเอกสำรประกวด ลงวนัที่ 14  มกรำคม  2564

เมืองนอกและบริเวณในเขตเทศบำล e - bidding 3.บริษทั ดีไลทต้ิ์งฯ จ ำกดั 2.บ.ดีไลทต้ิ์งฯ จก. รำคำอิเล็กทรอนิกส์และ

4.บริษทั เมกำ้ ไลท ์โปรดัคท ์จ ำกดั เสนอรำคำ 4,125,000.00 เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

5.หจก.อธิษฐ์ 2009 3.หจก.อธษิฐ์ 2009

6.บจก. ซี-คอนรีเทลคอร์ปอเรชั่น เสนอรำคำ 3,900,000.00

7.บริษทั พรหมไทคูณ จ ำกดั 4.หจก.สำรคำมกำรไฟฟำ้

8.หจก.สำรคำมกำรไฟฟำ้ เสนอรำคำ 3,940,000.00

9.บริษทั สมำร์ทอมิเมจฯ จ ำกดั 5.บจก.สมำรทอ์ิมเมจฯ 

10.หจก.เฃียงใหมอ่นนัต์กำรไฟฟำ้ เสนอรำคำ 4,175,000.00

11.หจก.คณิศรซัคเซส 6.หจก.เชียงใหม่อนันต์กำรไฟฟำ้

12.บจก. พ ีเอส ดี คัลเลอร์ เวย์ เสนอรำคำ 3,976,459.13

13.บริษทั ซีอพี(ีประเทศไทย)จ ำกดั 7.หจก.คณิศรซัคเซส

เสนอรำคำ 3,300,000.00

2 จ้ำงปรับปรุงหอ้งน้ ำอำคำรคุณธรรม 17 89,000.00       89,000.00       โดยวธิเีฉพำะ  - หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำมสัญญำจ้ำงที่  4/2564

และอำคำรคุณธรรม 27 ส ำนักงำน เจำะจง เสนอรำคำ ๘๙,๐๐๐.๐๐ รำคำอนุมัติ ๘๙,๐๐๐.๐๐ เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่ 22  มกรำคม  2564

เทศบำลเมืองล ำพนู
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                   แบบ สขร .๑

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง รำยชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก    เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ที่เสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

3 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำฝน 297,000.00     297,000.00     โดยวธิเีฉพำะ  - หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำมสัญญำจ้ำงที่  5/2564

ตลำดสดหนองดอก เจำะจง เสนอรำคำ 297,000.00 รำคำอนุมัติ  297,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่ 29 มกรำคม  2564

4 จ้ำงก่อสร้ำงหอ้งน้ ำข้ำงตลำดเย็น 500,000.00     500,000.00     โดยวธิเีฉพำะ  - หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำมสัญญำจ้ำงที่  6/2564

เทศบำลเมืองล ำพนู เจำะจง เสนอรำคำ 500,000.00 รำคำอนุมัติ  500,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่ 29 มกรำคม  2564

5 จ้ำงปรับปรุงหอ้งน้ ำข้ำงกองสำธำรณสุข 154,000.00     154,000.00 โดยวธิเีฉพำะ  - หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร หจก.ศิลำขลังกำรจัดกำร เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำมสัญญำจ้ำงที่  7/2564

และส่ิงแวดล้อมและหอ้งน้ ำใต้อำคำร เจำะจง เสนอรำคำ 154,000.00 รำคำอนุมัติ  154,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่ 29 มกรำคม  2564

ส ำนักงำนเทศบำล

6 จ้ำงปรับปรุงไฟฟำ้แสงสวำ่งสำธำรณะ 191,450.00     191,450.00     โดยวธิเีฉพำะ  - บริษทั ดีไลทต้ิ์งแอนด์โซลูชั่น จ ำกดั บริษทั ดีไลทต้ิ์งแอนด์โซลูชั่น จ ำกดัเปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำมสัญญำจ้ำงที่  8/2564

ถนนรอบเมือง เปล่ียนโคมไฟ LED เจำะจง เสนอรำคำ 191,380.20 รำคำอนุมัติ  191,380.20 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่ 29 มกรำคม  2564

ถนนรอบเมือง(เกำะกลำง) บริเวณวดั

ไชยชนึก - บริเวณหน้ำคลินิกหมอบญัชำ

7 จ้ำงเหมำติดต้ังระบบชุดกระจำยเสียง 500,000.00     498,000.00     โดยวธิเีฉพำะ  - สำยยัณห ์ซัพพลำย สำยยัณห ์ซัพพลำย เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตำมสัญญำจ้ำงที่  9/2564

ไร้สำยทำงไกลอัตโนมัติ UHF 420.20 เจำะจง เสนอรำคำ 498,000.00 รำคำอนุมัติ  498,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพำะเจำะจง ลงวนัที่ 29 มกรำคม  2564

MHz (ติดต้ังลูกข่ำย)
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                   แบบ สขร .๑

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง รำยชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอรำคำและรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก    เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

หรือจ้ำง เอกสำรสอบรำคำ ที่เสนอ      ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงภมูิทศัน์สวน 877,700.00     935,000.00 ประกวดรำคำ 1.หจก. เจ ท ีเอ็น เคมิคอล 1.หจก.เอส.ท.ีพ.ีสเคป เฮ้ำส์ หจก.รุ่งโพธิส์ลิตำ มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน สัญญำจ้ำงที่  10/2564

สำธำรณะกู่ช้ำง(สวนม๋วนใจ)๋ อิเล็กทรอนิกส์ 2.หจก. เอส.ท.ีพ.ีสเคป เฮ้ำส์ เสนอรำคำ 877,000.00 รำคำอนุมัติ 844,000.00 ตำมเง่ือนไขเอกสำรประกวด ลงวนัที่ 29 มกรำคม  2564

(ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตและ e - bidding 3.หจก. รุ่งโพธิ ์สลิตำ 2.หจก. รุ่งโพธิ ์สลิตำ รำคำอิเล็กทรอนิกส์และ

ติดต้ังเคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง 4.หจก.เพชรพจิิตรคอนสตรัคชั่น เสนอรำคำ 844,000.00 เปน็ผู้เสนอรำคำต่ ำสุด

จ ำนวน ๑๔ ชุด)
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