
วงเงนิทจีะซอื วธิซีอื รายชอืผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคัดเลอืกและราคาที เหตผุลทคีัดเลอืก เลขทแีละวันทขีองสัญญา
หรอืจา้ง หรอืจา้ง และราคาทเีสนอ ตกลงซอืหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

1 จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 17 รายการ 50,000.-  บาท 45,490.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.นววัฒนากจิ หจก.นววัฒนากจิ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี47/2564
สํานักปลัด ราคาทเีสนอ  45,490.-  บาท ราคาทเีสนอ  45,490.-  บาท   ตําสดุ 4 มกราคม 2564

2 จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 1 รายการ 10,000.-  บาท 9,800.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.นววัฒนากจิ หจก.นววัฒนากจิ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี48/2564
กองชา่ง ราคาทเีสนอ  9,800.-  บาท ราคาทเีสนอ  9,800.-  บาท   ตําสดุ 4 มกราคม 2564

3 จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 8 รายการ 35,000.-  บาท 32,900.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.นววัฒนากจิ หจก.นววัฒนากจิ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี49/2564
กองสาธารณสขุ ราคาทเีสนอ  32,900.-  บาท ราคาทเีสนอ  32,900.-  บาท   ตําสดุ 4 มกราคม 2564

4 จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 10 รายการ 30,000.-  บาท 27,090.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.นววัฒนากจิ หจก.นววัฒนากจิ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี50/2564
กองคลัง ราคาทเีสนอ  27,090.-  บาท ราคาทเีสนอ  27,090.-  บาท   ตําสดุ

5 จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์จํานวน รายการ 14,000.-  บาท 12,540.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.นววัฒนากจิ หจก.นววัฒนากจิ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี51/2564
กองการศกึษา (บรหิาร) ราคาทเีสนอ  12,540.-  บาท ราคาทเีสนอ  12,540.-  บาท   ตําสดุ 4 มกราคม 2564

6 จัดซอืวัสดสุาธติโครงการสง่เสรมิทันตสขุภาพเด็ก 7,600.-  บาท 7,560.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แอคเซซ็ เดนทัล ซพัพลาย บจก.แอคเซซ็ เดนทัล ซพัพลาย  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี52/2564
ปฐมวัย ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมอืงแพรกษา ราคาทเีสนอ  7,560.-  บาท ราคาทเีสนอ  7,560.-  บาท   ตําสดุ 4 มกราคม 2564
จํานวน 5 รายการ
กองสาธารณสขุ

7 จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 11 รายการ 35,000.-  บาท 31,800.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.นววัฒนากจิ หจก.นววัฒนากจิ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี53/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  31,800.-  บาท ราคาทเีสนอ  31,800.-  บาท   ตําสดุ 4 มกราคม 2564

8 จัดซอืวัสดอุปุกรณ์สําหรับการเกบ็ตัวอยา่งอาหาร 37,000.-  บาท 36,800.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นโปรเกรส รา้นโปรเกรส  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี54/2564
และตัวอยา่งนําจากตูนํ้าหยอดเหรยีญ จํานวน 10 ราคาทเีสนอ  36,800.-  บาท ราคาทเีสนอ  36,800.-  บาท   ตําสดุ 5 มกราคม 2564
รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบ
คณุภาพอาหารและนํา ประจําปีงบประมาณ 2564
กองสาธารณสขุ

9 จัดซอืวัสดสํุานักงาน จํานวน 31 รายการ 35,000.-  บาท 31,358.49  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี55/2564
กองคลัง ราคาทเีสนอ  31,358.49  บาท ราคาทเีสนอ  31,358.49  บาท   ตําสดุ 6 มกราคม 2564

10 จัดซอืวัสดสํุานักงาน จํานวน 12 รายการ 15,000.-  บาท 12,727.65  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี56/2564
กองสาธารณสขุ ราคาทเีสนอ  12,727.65  บาท ราคาทเีสนอ  12,727.65  บาท   ตําสดุ 6 มกราคม 2564
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11 จัดซอืวัสดสํุานักงาน จํานวน 32 รายการ 30,000.-  บาท 26,300.60  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี57/2564
กองการศกึษา (กอ่นฯ) ราคาทเีสนอ  26,300.60  บาท ราคาทเีสนอ  26,300.60  บาท   ตําสดุ 6 มกราคม 2564

12 จัดซอืวัสดสํุานักงาน จํานวน 7 รายการ 8,000.-  บาท 7,506.05  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี58/2564
กองการศกึษา (บรหิาร) ราคาทเีสนอ  7,506.05  บาท ราคาทเีสนอ  7,506.05  บาท   ตําสดุ 6 มกราคม 2564

13 จัดซอืวัสดสํุานักงาน จํานวน 5 รายการ 8,500.-  บาท 8,105.25  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี59/2564
กองสวัสดกิาร ราคาทเีสนอ  8,105.25  บาท ราคาทเีสนอ  8,105.25  บาท   ตําสดุ 6 มกราคม 2564

14 จัดซอืวัสดสํุานักงาน จํานวน  รายการ 20,000.-  บาท 15,783.57  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี60/2564
กองชา่ง ราคาทเีสนอ  15,783.57  บาท ราคาทเีสนอ  15,783.57  บาท   ตําสดุ 6 มกราคม 2564

15 จัดซอืวัสดสํุานักงาน จํานวน  รายการ 30,000.-  บาท 29,002.35  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี61/2564
สํานักปลัด ราคาทเีสนอ  29,002.35  บาท ราคาทเีสนอ  29,002.35  บาท   ตําสดุ 6 มกราคม 2564

16 จัดซอืวัสดกุฬีา จํานวน 5 รายการ 30,000.-  บาท 22,750.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เนเบอร ์กรุป๊(สํานักงานใหญ)่ หจก.เนเบอร ์กรุป๊(สํานักงานใหญ)่  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี62/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  22,750.-  บาท ราคาทเีสนอ  22,750.-  บาท   ตําสดุ 11 มกราคม 2564

17 จัดซอืวัสดไุฟฟ้าและวทิย ุจํานวน 2 รายการ 8,000.-  บาท 7,550.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง ว.ีเอส.พาวเวอร ์ซพัพลาย ว.ีเอส.พาวเวอร ์ซพัพลาย  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี63/2564
กองคลัง ราคาทเีสนอ  7,550.-  บาท ราคาทเีสนอ  7,550.-  บาท   ตําสดุ 12 มกราคม 2564

18 จัดซอืยางรถจักรยานยนต ์หมายเลขทะเบยีน 1,000.-  บาท 700.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง (รุง่) ชชูาตมิอเตอรไ์ซต์ (รุง่) ชชูาตมิอเตอรไ์ซต์  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี64/2564
1 กก 4337 จํานวน 1 คัน ราคาทเีสนอ  700.-  บาท ราคาทเีสนอ  700.-  บาท   ตําสดุ 13 มกราคม 2564
กองชา่ง

19 จัดซอืโตะ๊ ทํางานระดับ 3-6 พรอ้มกระจกและเกา้อี 8,000.-  บาท 6,725.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ปากนําเฟอรน์เิจอร์ หจก.ปากนําเฟอรน์เิจอร์  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี65/2564
จํานวน 1 ชดุ ราคาทเีสนอ  6,725.-  บาท ราคาทเีสนอ  6,725.-  บาท   ตําสดุ 14 มกราคม 2564
กองคลัง

20 จัดซอืวัสดงุานบา้นงานครัว จํานวน 18 รายการ 50,000.-  บาท 49,835.25  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี66/2564
สํานักปลัด ราคาทเีสนอ  49,835.25  บาท ราคาทเีสนอ  49,835.25  บาท   ตําสดุ 14 มกราคม 2564

21 จัดซอืแบตเตอรรีถยนต ์จํานวน 1 ลกู ของหมายเลข 3,000.-  บาท 2,675.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บญุเอก กลการ บญุเอก กลการ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี67/2564
ทะเบยีน กจ 7049 ราคาทเีสนอ  2,675.-  บาท ราคาทเีสนอ  2,675.-  บาท   ตําสดุ 15 มกราคม 2564
สํานักปลัด

                                                                   - 2 -                                                           แบบ  สขร. 1
       สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน  มกราคม  พ.ศ.  2564

      เทศบาลเมอืงแพรกษา  อาํเภอเมอืงฯ  จงัหวดัสมทุรปราการ
ที งานจัดซอืจัดจา้ง ราคากลาง



วงเงนิทจีะซอื วธิซีอื รายชอืผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคัดเลอืกและราคาที เหตผุลทคีัดเลอืก เลขทแีละวันทขีองสัญญา
หรอืจา้ง หรอืจา้ง และราคาทเีสนอ ตกลงซอืหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

22 จัดซอืวัสดงุานบา้นงานครัว จํานวน 32 รายการ 100,000.-  บาท 90,803.41  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี68/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  90,803.41  บาท ราคาทเีสนอ  90,803.41  บาท   ตําสดุ 15 มกราคม 2564

23 จัดซอืวัสดไุฟฟ้าและวทิย ุจํานวน 3 รายการ 10,000.-  บาท 8,932.36  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี69/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  8,932.36  บาท ราคาทเีสนอ  8,932.36  บาท   ตําสดุ 15 มกราคม 2564

24 จัดซอืวัสด ุจํานวน 4 รายการ โครงการโรงเรยีนสง่ 4,633.10  บาท 4,633.10  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี70/2564
เสรมิสขุภาพ ราคาทเีสนอ 4,633.10  บาท ราคาทเีสนอ 4,633.10  บาท   ตําสดุ 15 มกราคม 2564
โรงเรยีนแพรกษาวทิยา

25 จัดซอืวัสดกุอ่สรา้ง จํานวน 1 รายการ 30,000.-  บาท 26,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นทร ีฮารแ์วร์ รา้นทร ีฮารแ์วร์  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี71/2564
กองชา่ง ราคาทเีสนอ  26,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  26,000.-  บาท   ตําสดุ 19 มกราคม 2564

26 จัดซอืแบตเตอรรีถยนตส์ว่นกลาง หมายเลขทะเบยีน 3,000.-  บาท 2,675.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุเอก ยางยนต์ หจก.บญุเอก ยางยนต์  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี72/2564
กจ 7047 จํานวน 1 ลกู ราคาทเีสนอ  2,675.-  บาท ราคาทเีสนอ  2,675.-  บาท   ตําสดุ 25 มกราคม 2564
กองการศกึษา

27 จัดซอืยางรถบรรทกุขยะ หมายเลขทะเบยีน 45,000.-  บาท 42,372.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุเอก ยางยนต์ หจก.บญุเอก ยางยนต์  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี73/2564
84-1167 จํานวน 6 ชดุ พรอ้มตงัศนูย ์ถว่งลอ้ ราคาทเีสนอ  42,372.-  บาท ราคาทเีสนอ  42,372.-  บาท   ตําสดุ 25 มกราคม 2564
กองสาธารณสขุ

28 จัดซอืวัสดปุระกอบอาหาร ระหวา่ง 1-28 กมุภาพันธ์ 189,720.-  บาท 189,720.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เกา้เกา้สะดวกซอื บจก.เกา้เกา้สะดวกซอื  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี75/2564
2564 ราคาทเีสนอ  189,720.-  บาท ราคาทเีสนอ  189,720.-  บาท   ตําสดุ 28 มกราคม 2564
โรงเรยีนแพรกษาวทิยา

29 จา้งทําตรายาง จํานวน 21 รายการ 5,000.-  บาท 4,590.30  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี32/2564
กองคลัง ราคาทเีสนอ  4,590.30  บาท ราคาทเีสนอ  4,590.30  บาท   ตําสดุ 4 มกราคม 2564

30 จา้งซอ่มเครอืงถา่ยเอกสาร หมายเลขครภัุณฑ์ 40,000..-  บาท 35,738.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.รโิก ้ประเทศไทย บจก.รโิก ้ประเทศไทย  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี33/2564
417-60-0012 จํานวน 1 เครอืง ราคาทเีสนอ  35,738.-  บาท ราคาทเีสนอ  35,738.-  บาท   ตําสดุ 6 มกราคม 2564
กองการศกึษา

31 จา้งทําป้ายประชาสมัพันธ ์จํานวน 1 รายการ 1,000.-  บาท 600.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี34/2564
กองชา่ง ราคาทเีสนอ  600.-  บาท ราคาทเีสนอ  600.-  บาท   ตําสดุ 6 มกราคม 2564

                                                                   - 3 -                                                           แบบ  สขร. 1
       สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน  มกราคม  พ.ศ.  2564

      เทศบาลเมอืงแพรกษา  อาํเภอเมอืงฯ  จงัหวดัสมทุรปราการ
ที งานจัดซอืจัดจา้ง ราคากลาง



วงเงนิทจีะซอื วธิซีอื รายชอืผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคัดเลอืกและราคาที เหตผุลทคีัดเลอืก เลขทแีละวันทขีองสัญญา
หรอืจา้ง หรอืจา้ง และราคาทเีสนอ ตกลงซอืหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

32 จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมรถประชาสมัพันธ ์หมาย 35,000.-  บาท 32,346.10  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บญุเอก กลการ บญุเอก กลการ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี35/2564
เลขทะเบยีน บท 4946 จํานวน 1 คัน ราคาทเีสนอ  32,346.10  บาท ราคาทเีสนอ  32,346.10  บาท   ตําสดุ 7 มกราคม 2564
สํานักปลัด

33 จา้งทําป้ายไวนลิองิค ์โครงการสง่เสรมิทันตสขุภาพ 700.-  บาท 675.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี36/2564
เด็กปฐมวัย ศพด. ทม.แพรกษา จํานวน 1 ป้าย ราคาทเีสนอ  675.-  บาท ราคาทเีสนอ  675.-  บาท   ตําสดุ 8 มกราคม 2564
กองสาธารณสขุ

34 จา้งเหมาบรกิาร ซอ่มแซมรถจักรยานยนต ์หมายเลข 500.-  บาท 350.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้น(รุง่)ชชูาตมิอเตอรไ์ซต์ รา้น(รุง่)ชชูาตมิอเตอรไ์ซต์  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี37/2564
ทะเบยีน 1 กก 4377 จํานวน 1 คัน ราคาทเีสนอ  350.-  บาท ราคาทเีสนอ  350.-  บาท   ตําสดุ 13 มกราคม 2564
กองชา่ง

35 จา้งเหมาตอ่สญัญาเว็บไซตเ์ทศบาลเมอืงแพรกษา 10,000.-  บาท 9,900.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บญุเอก กลการ บญุเอก กลการ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี38/2564
สํานักปลัด ราคาทเีสนอ  9,900.-  บาท ราคาทเีสนอ  9,900.-  บาท   ตําสดุ 15 มกราคม 2564

36 จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมรถยนตห์มายเลขทะเบยีน 16,000.-  บาท 15,301.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บญุเอก กลการ บญุเอก กลการ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี39/2564
กจ 7047 สป. จํานวน 1 คัน ราคาทเีสนอ  15,301.-  บาท ราคาทเีสนอ  15,301.-  บาท   ตําสดุ 15 มกราคม 2564
สํานักปลัด

37 จา้งซอ่มรถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กจ 7047 สป. 3,000.-  บาท 2,889.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บญุเอก กลการ บญุเอก กลการ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี40/2564
จํานวน 1 คัน ราคาทเีสนอ  2,889.-  บาท ราคาทเีสนอ  2,889.-  บาท   ตําสดุ 15 มกราคม 2564
กองการศกึษา

38 จา้งเหมาบรกิารซอ่มรถจักรยานยนต ์หมายเลข 1,000.-  บาท 1,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้น(รุง่)ชชูาตมิอเตอรไ์ซต์ รา้น(รุง่)ชชูาตมิอเตอรไ์ซต์  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี41/2564
กนค 59 ราคาทเีสนอ  1,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  1,000.-  บาท   ตําสดุ 15 มกราคม 2564
กองคลัง

39 จา้งซอ่มเครอืงถา่ยเอกสาร หมายเลข 417-57-0007 20,000.-  บาท 18,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.นววัฒนากจิ หจก.นววัฒนากจิ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี42/2564
จํานวน 1 เครอืง ราคาทเีสนอ  18,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  18,000.-  บาท   ตําสดุ 19 มกราคม 2564
กองการศกึษา

40 จา้งจัดทําแผ่นพับประชาสมัพันธ ์จํานวน 2,000 แผ่น 13,000.-  บาท 12,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี43/2564
(ตามแบบท ีทม.แพรกษา กาํหนด) ราคาทเีสนอ  12,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  12,000.-  บาท   ตําสดุ 22 มกราคม 2564
กองสาธารณสขุ

41 จา้งทําป้ายประชาสมัพันธ ์จํานวน 1 รายการ 4,500.-  บาท 3,700.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี43/2564
(ตามแบบท ีทม.แพรกษา กาํหนด ) โครงการสง่ ราคาทเีสนอ  3,700.-  บาท ราคาทเีสนอ  3,700.-  บาท   ตําสดุ 22 มกราคม 2564
เสรมิจัดทําคารบ์อนฟตุบรนิทฯ์
กองสาธารณสขุ
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