
วงเงนิทจีะซอื วธิซีอื รายชอืผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกและราคาที เหตผุลทคีดัเลอืก เลขทแีละวันทขีองสัญญา
หรอืจา้ง หรอืจา้ง และราคาทเีสนอ ตกลงซอืหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

1 จัดซอืวัสดปุระกอบอาหารกลางวัน ประจําเดอืน 16,400.-  บาท 16,400.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เกา้เกา้สะดวกซอื บจก.เกา้เกา้สะดวกซอื  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี1/2564
1 ตลุาคม 2563 ราคาทเีสนอ  16,400.-  บาท ราคาทเีสนอ  16,400.-  บาท   ตําสดุ 1 ตลุาคม 2563
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

2 จัดซอืวัสดวัุสดปุระกอบอาหารกลางวัน 209,200.-  บาท 209,200.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เกา้เกา้สะดวกซอื บจก.เกา้เกา้สะดวกซอื  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี2/2564
 เดอืนตลุาคม 2563 ราคาทเีสนอ  209,200.-  บาท ราคาทเีสนอ  209,200.-  บาท   ตําสดุ 1 ตลุาคม 2563
โรงเรยีนแพรกษาวทิยา

3 จัดซอืนําดมืแกว้ จํานวน 90 กลอ่ง 7,200.-  บาท 7,200.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บา้นนํานนท์ บา้นนํานนท์  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี3/2564
ประจําเดอืนตลุาคม 2563 ราคาทเีสนอ  7,200.-  บาท ราคาทเีสนอ  7,200.-  บาท   ตําสดุ 19 ตลุาคม 2563
สํานักปลัด

4 จัดซอืแกส๊หงุตม้ ขนาด 15 กก. จํานวน 5 ถงั 1,675.-  บาท 1,675.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นภรูแิกส๊ รา้นภรูแิกส๊  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี4/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  1,675.-  บาท ราคาทเีสนอ  1,675.-  บาท   ตําสดุ 19 ตลุาคม 2563

5 จัดซอืแบตเตอร ีหมายเลขทะเบยีน กฉ 4406 3,210.-  บาท 3,210.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นบญุเอก กลการ รา้นบญุเอก กลการ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี5/2564
จํานวน 1 ลกู ราคาทเีสนอ  3,210.-  บาท ราคาทเีสนอ  3,210.-  บาท   ตําสดุ 22 ตลุาคม 2563
กองสาธารณสขุ

6 จัดซอืนําดมืแกว้ จํานวน 20 กลอ่ง 1,600.-  บาท 1,600.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บา้นนํานนท์ บา้นนํานนท์  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี6/2564
(โครงการอนุรักษ์และสบืสานประเพณีลอยกระทง) ราคาทเีสนอ  1,600.-  บาท ราคาทเีสนอ  1,600.-  บาท   ตําสดุ 26 ตลุาคม 2563
กองการศกึษา

7 จัดซอืวัสดอุปุกรณ์สําหรับจัดนทิรรศการ 6,600.-  บาท 6,600.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นนอ้งหนู การเ์ดนท์ รา้นนอ้งหนู การเ์ดนท์  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี7/2564
(โครงการอนุรักษ์และสบืสานประเพณีลอยกระทง) ราคาทเีสนอ  6,600.-  บาท ราคาทเีสนอ  6,600.-  บาท   ตําสดุ 26 ตลุาคม 2563
กองการศกึษา

8 จัดซอืวัสดปุระกอบอาหารกลางวัน 198,340.-  บาท 198,340.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เกา้เกา้ สะดวกซอื บจก.เกา้เกา้ สะดวกซอื  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี8/2564
 เดอืนพฤศจกิายน 2563 ราคาทเีสนอ  198,340.-  บาท ราคาทเีสนอ  198,340.-  บาท   ตําสดุ 29 ตลุาคม 2563
โรงเรยีนแพรกษาวทิยา

9 จัดซอืวัสดปุระกอบอาหารกลางวัน 18,240.-  บาท 18,240.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เกา้เกา้ สะดวกซอื บจก.เกา้เกา้ สะดวกซอื  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี9/2564
 เดอืนพฤศจกิายน 2563 ราคาทเีสนอ  18,240.-  บาท ราคาทเีสนอ  18,240.-  บาท   ตําสดุ 29 ตลุาคม 2563
ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

                                                                   - 1 -                                                           แบบ  สขร. 1
       สรุปผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน  ตลุาคม  พ.ศ.  2563

      เทศบาลเมอืงแพรกษา  อําเภอเมอืงฯ  จงัหวดัสมทุรปราการ
ที งานจัดซอืจัดจา้ง ราคากลาง



วงเงนิทจีะซอื วธิซีอื รายชอืผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกและราคาที เหตผุลทคีดัเลอืก เลขทแีละวันทขีองสัญญา
หรอืจา้ง หรอืจา้ง และราคาทเีสนอ ตกลงซอืหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

10 จา้งเหมาทําพวงมาลา จํานวน 1 พวง 1,000.-  บาท 1,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นชวนชม รา้นชวนชม  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี1/2564
(ในวันท ี13 ต.ค.63) ราคาทเีสนอ  1,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  1,000.-  บาท   ตําสดุ 12 ตลุาคม 2563
สํานักปลัด

11 จา้งเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ์จํานวน 19,500.-  บาท 19,500.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี2/2564
5 รายการ ( ตามแบบทเีทศบาลเมอืงแพรกษา ราคาทเีสนอ  19,500.-  บาท ราคาทเีสนอ  19,500.-  บาท   ตําสดุ 19 ตลุาคม 2563
กําหนด )
กองการศกึษา

12 จา้งทําพวงมาลาดอกไม ้จํานวน 1 พวง 1,000.-  บาท 1,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นชวนชม รา้นชวนชม  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี3/2564
(ในวันท ี23 ต.ค.63) ราคาทเีสนอ  1,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  1,000.-  บาท   ตําสดุ 20 ตลุาคม 2563
สํานักปลัด

13 จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมรถกูช้พี หมายเลขทะเบยีน 990.-  บาท 990.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นบญุเอก กลการ รา้นบญุเอก กลการ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี4/2564
กฉ 4406 จํานวน 1 คนั ราคาทเีสนอ  990.-  บาท ราคาทเีสนอ  990.-  บาท   ตําสดุ 22 ตลุาคม 2563
กองสาธารณสขุ

14 จา้งเหมาเชา่ตดิตงัไฟประดับพรอ้มรอืถอน 45,000.-  บาท 45,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บญุมา การไฟฟ้า บญุมา การไฟฟ้า  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี5/2564
จํานวน 1 งาน (โครงการอนุรักษ์และสบืสาน ราคาทเีสนอ  45,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  45,000.-  บาท   ตําสดุ 26 ตลุาคม 2563
ประเพณีลอยกระทง)
กองการศกึษา

15 จา้งเหมาเชา่เตน็ทพ์รอ้มตดิตงัและรอืถอน 3,600.-  บาท 3,600.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นเดน่ชยั ซพัพลาย รา้นเดน่ชยั ซพัพลาย  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี6/2564
(โครงการอนุรักษ์และสบืสานประเพณีลอยกระทง) ราคาทเีสนอ  3,600.-  บาท ราคาทเีสนอ  3,600.-  บาท   ตําสดุ 26 ตลุาคม 2563
กองการศกึษา

16 จา้งเหมาจัดทําป้ายสตกิเกอรพ์รอ้มตดิตงั 8,000.-  บาท 8,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี7/2564
(ตามแบบทเีทศบาลเมอืงแพรกษากําหนด) ราคาทเีสนอ  8,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  8,000.-  บาท   ตําสดุ 26 ตลุาคม 2563
(โครงการอนุรักษ์และสบืสานประเพณีลอยกระทง)
กองการศกึษา

17 จา้งเหมาเวท ีเครอืงเสยีง ระบบไฟฟ้าพรอ้มตดิตงั 70,000.-  บาท 70,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นายธวัชชยั คลังเนียม นายธวัชชยั คลังเนียม  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี8/2564
และรอืถอน (โครงการอนุรักษ์และสบืสานประเพณี ราคาทเีสนอ  70,000. -บาท ราคาทเีสนอ  70,000. -บาท   ตําสดุ 26 ตลุาคม 2563
ลอยกระทง)
กองการศกึษา
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      เทศบาลเมอืงแพรกษา  อําเภอเมอืงฯ  จงัหวดัสมทุรปราการ
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วงเงนิทจีะซอื วธิซีอื รายชอืผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกและราคาที เหตผุลทคีดัเลอืก เลขทแีละวันทขีองสัญญา
หรอืจา้ง หรอืจา้ง และราคาทเีสนอ ตกลงซอืหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

18 จา้งทําป้ายประชาสัมพันธ ์การรับลงทะเบยีนยังชพี 12,479.20  บาท 12,479.20  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นเชค็อนิ พรังตงั รา้นเชค็อนิ พรังตงั  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี9/2564
ผูส้งูอายุ ราคาทเีสนอ  12,479.20  บาท ราคาทเีสนอ  12,479.20  บาท   ตําสดุ 26 ตลุาคม 2563
กองสวัสดกิาร

19 จา้งเหมาจัดทํากระทงสําหรับจัดนทิรรศการ 1,000.-  บาท 1,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นางประสทิธ ินําชุม่ นางประสทิธ ินําชุม่  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี10/2564
(โครงการอนถรักษ์และสบืสานประเพณีลอยกระทง) ราคาทเีสนอ  1,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  1,000.-  บาท   ตําสดุ 28 ตลุาคม 2563
กองการศกึษา

20 จา้งเหมาบรกิารกําจัดขยะ ประจําปีงบประมาณ 8,530,000.-  บาท 8,530,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.อสีเทริน์ เอเนอรจ์พีลัส บจก.อสีเทริน์ เอเนอรจ์พีลัส  -เสนอราคา สัญญาจา้งเลขท ี1/2564
พ.ศ.2564 ราคาทเีสนอ  8,530,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  8,530,000.-  บาท   ตําสดุ 5 ตลุาคม 2563
กองสาธารณสขุ

21 จา้งเหมาครู 30,000.-  บาท 30,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาววริาวรรณ์ โพธขํ์า นางสาววริาวรรณ์ โพธขํ์า  -เสนอราคา สัญญาจา้งเหมาเลขท ี1/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท   ตําสดุ 1 ตลุาคม 2563

22 จา้งเหมาครู 30,000.-  บาท 30,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวศริยิา สังขท์อง นางสาวศริยิา สังขท์อง  -เสนอราคา สัญญาจา้งเหมาเลขท ี2/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท   ตําสดุ 1 ตลุาคม 2563

23 จา้งเหมาครู 30,000.-  บาท 30,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวเฟืองฟ้า นาวาระ นางสาวเฟืองฟ้า นาวาระ  -เสนอราคา สัญญาจา้งเหมาเลขท ี3/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท   ตําสดุ 1 ตลุาคม 2563

24 จา้งเหมาครู 30,000.-  บาท 30,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาววรรณทพิา ภวลิวงษ์ นางสาววรรณทพิา ภวลิวงษ์  -เสนอราคา สัญญาจา้งเหมาเลขท ี4/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท   ตําสดุ 1 ตลุาคม 2563

25 จา้งเหมาครู 30,000.-  บาท 30,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวศริกัิญญา บูเ่จรญิ นางสาวศริกัิญญา บูเ่จรญิ  -เสนอราคา สัญญาจา้งเหมาเลขท ี5/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท   ตําสดุ 1 ตลุาคม 2563

26 จา้งเหมาบรกิารพนักงานขับเครอืงจักรกลขนาดกลาง 10,000.-  บาท 10,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นายบรรณดษิฐ ์ปานยมิ นายบรรณดษิฐ ์ปานยมิ  -เสนอราคา สัญญาจา้งเหมาเลขท ี6/2564
กองสาธารณสขุ ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท   ตําสดุ 1 ตลุาคม 2563

27 จา้งเหมาบรกิารพนักงานประจํารถบรรทกุขยะ 10,000.-  บาท 10,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นายนรศิ ตน้ทองคํา นายนรศิ ตน้ทองคํา  -เสนอราคา สัญญาจา้งเหมาเลขท ี7/2564
กองสาธารณสขุ ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท   ตําสดุ 1 ตลุาคม 2563

28 จา้งเหมาบรกิารพนักงานประจํารถบรรทกุขยะ 10,000.-  บาท 10,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒุ ิพลชยัยา นายณัฐวฒุ ิพลชยัยา  -เสนอราคา สัญญาจา้งเหมาเลขท ี8/2564
กองสาธารณสขุ ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท   ตําสดุ 1 ตลุาคม 2563

29 จา้งเหมาบรกิารพนักงานทําความสะอาด 10,000.-  บาท 10,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวพัชร ีชอ่สกลุ นางสาวพัชร ีชอ่สกลุ  -เสนอราคา สัญญาจา้งเหมาเลขท ี9/2564
กองสาธารณสขุ ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  30,000.-  บาท   ตําสดุ 1 ตลุาคม 2563

                                                                   - 3 -                                                           แบบ  สขร. 1
       สรุปผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน  ตลุาคม  พ.ศ.  2563

      เทศบาลเมอืงแพรกษา  อําเภอเมอืงฯ  จงัหวดัสมทุรปราการ
ที งานจัดซอืจัดจา้ง ราคากลาง


