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

1 จัดซอืแกส๊หงุตม้ จํานวน 5 ถัง 2,000.-  บาท 1,675.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นภรูแิกส๊ รา้นภรูแิกส๊  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี10/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  1,675.-  บาท ราคาทเีสนอ  1,675.-  บาท   ตําสดุ 4 พฤศจกิายน 2563

2 จัดซอืหมกึ Brother TN-263 BK สดํีา 20,000.-  บาท 19,500.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.นววัฒนากจิ หจก.นววัฒนากจิ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี11/2564
จํานวน 10 กลอ่ง ราคาทเีสนอ  19,500.-  บาท ราคาทเีสนอ  19,500.-  บาท   ตําสดุ 12 พฤศจกิายน 2563
กองคลัง

3 จัดซอืวัสดอุบรมโครงการสง่เสรมิผูส้งูอายุ 3,000.-  บาท 2,495.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง วสิาหกจิชมุชนครอบครัวเศรษฐกจิพอเพยีง พฤษา15 วสิาหกจิชมุชนครอบครัวเศรษฐกจิพอเพยีง พฤษา15  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี12/2564
จํานวน 12 รายการ ราคาทเีสนอ  2,495.-  บาท ราคาทเีสนอ  2,495.-  บาท   ตําสดุ 13 พฤศจกิายน 2563
กองสาธาณสขุ

4 จัดซอืกรวยจราจร จํานวน 2  อนั 1,000.-  บาท 990.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ชนุตา มารเ์กต็ตงิ บจก.ชนุตา มารเ์กต็ตงิ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี13/2564
กองสาธาณสขุ ราคาทเีสนอ  990.-  บาท ราคาทเีสนอ  990.-  บาท   ตําสดุ 13 พฤศจกิายน 2563

5 จัดซอืวัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ 1,100.-  บาท 1,085.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ชนุตา มารเ์กต็ตงิ บจก.ชนุตา มารเ์กต็ตงิ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี14/2564
จํานวน 9 รายการ ราคาทเีสนอ  1,085.-  บาท ราคาทเีสนอ  1,085.-  บาท   ตําสดุ 13 พฤศจกิายน 2563
กองสาธาณสขุ

6 จัดซอืวัสดกุารเกษตร จํานวน 2 รายการ 19,500.-  บาท 19,200.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นโปรเกรส รา้นโปรเกรส  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี15/2564
กองสาธาณสขุ ราคาทเีสนอ  19,200.-  บาท ราคาทเีสนอ  19,200.-  บาท   ตําสดุ 18 พฤศจกิายน 2563

7 จัดซอืวัสดงุานบา้นงานครัว จํานวน 6 รายการ 30,000.-  บาท 26,290.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นโปรเกรส รา้นโปรเกรส  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี16/2564
กองสาธาณสขุ ราคาทเีสนอ  26,290.-  บาท ราคาทเีสนอ  26,290.-  บาท   ตําสดุ 18 พฤศจกิายน 2563

8 จัดซอืวัสดกุารเกษตร (ตุก๊ตารับเพลากงัหัน) 9,000.-  บาท 8,340.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง ว.ีเอส.พาวเวอร ์ซพัพลาย ว.ีเอส.พาวเวอร ์ซพัพลาย  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี17/2564
กองสาธาณสขุ ราคาทเีสนอ  8,340.-  บาท ราคาทเีสนอ  8,340.-  บาท   ตําสดุ 18 พฤศจกิายน 2563

9 จัดซอืพระบรมยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรม 7,080.-  บาท 7,080.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นเอม็แบงค ์เซอรว์สิ รา้นเอม็แบงค ์เซอรว์สิ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี18/2564
ราชนกธเิบศมหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราชาบรม ราคาทเีสนอ  7,080.-  บาท ราคาทเีสนอ  7,080.-  บาท   ตําสดุ 18 พฤศจกิายน 2563
นาถบพติร พรอ้มกรอบ จํานวน 1 รปู และจัดขาตงั
กรอบรปู จํานวน 1 อนั โครงการจติอาสา ''เราทํา
ความด ีดว้ยหัวใจ'' เนอืงในวันพระบาทสมเด็จ
พระมงกฏุเกลา้เจา้อยูหั่ว
สํานักปลัด
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       สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน  พฤศจกิายน  พ.ศ.  2563

      เทศบาลเมอืงแพรกษา  อาํเภอเมอืงฯ  จงัหวดัสมทุรปราการ
ที งานจัดซอืจัดจา้ง ราคากลาง
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10 จัดซอืนําดมืแกว้ จํานวน 25 กลอ่ง โครงการจติ 2,000.-  บาท 2,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บา้นนํานนท์ บา้นนํานนท์  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี19/2564
อาสา''เราทําความด ีดว้ยหัวใจ'' เนอืงในวัน ราคาทเีสนอ  2,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  2,000.-  บาท   ตําสดุ 18 พฤศจกิายน 2563
พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกลา้เจา้อยูหั่ว
สํานักปลัด

11 จัดซอืแบตเตอรรีถยนต ์หมายเลขทะเบยีน 3,500.-  บาท 3,210.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บญุเอก กลการ บญุเอก กลการ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี21/2564
กฉ 6966 จํานวน 1 ลกู ราคาทเีสนอ  3,210.-  บาท ราคาทเีสนอ  3,210.-  บาท   ตําสดุ 23 พฤศจกิายน 2563
กองสวัสดกิาร

12 จัดซอืวัสดกุารเกษตร จํานวน 2 รายการ 10,200.-  บาท 10,200.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นโปรเกรส รา้นโปรเกรส  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี22/2564
กองสาธาณสขุ ราคาทเีสนอ  10,200.-  บาท ราคาทเีสนอ  10,200.-  บาท   ตําสดุ 23 พฤศจกิายน 2563

13 จัดซอืวัสดอุบรม โครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม 21,020.-  บาท 14,926.50  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี23/2564
ของชมุชนในการคัดแยกขยะทตีน้ทางชดุท ี3 ราคาทเีสนอ  14,926.50  บาท ราคาทเีสนอ  14,926.50  บาท   ตําสดุ 26 พฤศจกิายน 2563
จํานวน 4 รายการ
กองสาธาณสขุ

14 จัดซอืวัสดงุานบา้นงานครัวจํานวน 2 รายการ 7,000.-  บาท 6,955.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซนัน ีซานีทาร ีซพัพลาย บจก.ซนัน ีซานีทาร ีซพัพลาย  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี24/2564
สํานักปลัด ราคาทเีสนอ  6,955.-  บาท ราคาทเีสนอ  6,955.-  บาท   ตําสดุ

15 จัดซอืแกส๊หงุตม้ จํานวน 3ถัง 1,100.-  บาท 1,005.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นภรูแิกส๊ รา้นภรูแิกส๊  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี25/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  1,005.-  บาท ราคาทเีสนอ  1,005.-  บาท   ตําสดุ 26 พฤศจกิายน 2563

16 จัดซอือปุกรณ์ในการจัดทําโครงการ 5,380.-  บาท 5,380.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี26/2564
จํานวน 22 รายการ ราคาทเีสนอ  5,380.-  บาท ราคาทเีสนอ  5,380.-  บาท   ตําสดุ 26 พฤศจกิายน 2563
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

17 จัดซอืนําดมืแกว้ จํานวน 5 กลอ่ง โครงการสง่เสรมิ 400.-  บาท 400.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บา้นนํานนท์ บา้นนํานนท์  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี27/2564
กฬีาและนันทนาการ ราคาทเีสนอ  400.-  บาท ราคาทเีสนอ  400.-  บาท   ตําสดุ 27 พฤศจกิายน 2563
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

18 จัดซอืเหรยีญรางวัลและถว้ยรางวัล จํานวน 3 5,380.-  บาท 5,380.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอฟบที ีสปอรต์ 2000 หจก.เอฟบที ีสปอรต์ 2000  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี27/2564
รายการ โครงการสง่เสรมิกฬีาและนันทนาการ ราคาทเีสนอ  5,380.-  บาท ราคาทเีสนอ  5,380.-  บาท   ตําสดุ 27 พฤศจกิายน 2563
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
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19 จัดซอืวัสดปุระกอบอาหาร 209,200.-  บาท 209,200.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เกา้เกา้สะดวกซอื บจก.เกา้เกา้สะดวกซอื  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี29/2564
 ระหวา่ง1-31 ธันวาคม 63 ราคาทเีสนอ  209,200.-  บาท ราคาทเีสนอ  209,200.-  บาท   ตําสดุ 30 พฤศจกิายน 2563
โรงเรยีนแพรกษาวทิยา

20 จัดซอืวัสดปุระกอบอาหาร 20,000.-  บาท 20,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เกา้เกา้สะดวกซอื บจก.เกา้เกา้สะดวกซอื  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี30/2564
 ระหวา่ง1-31 ธันวาคม 63 ราคาทเีสนอ  20,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  20,000.-  บาท   ตําสดุ 30 พฤศจกิายน 2563
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

21 จา้งทําป้ายประชาสมัพันธ ์จํานวน 1 รายการ 10,000.-  บาท 9,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษาโฆษณา หจก.แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี11/2564
(ตามแบบทเีทสบาลเมอืงแพรกษากําหนด) ราคาทเีสนอ  9,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  9,000.-  บาท   ตําสดุ 2 พฤศจกิายน 2563
กองสาธาณสขุ

22 จา้งเปลยีนถา่ยนํามันเครอืงและรายการอนืๆ รถตู ้ 3,000.-  บาท 2,920.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สมทุรปิโตรเลยีมไทย บจก.สมทุรปิโตรเลยีมไทย  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี12/2564
หมายเลขทะเบยีน นค 4263 จํานวน 1 คัน ราคาทเีสนอ  2,920.-  บาท ราคาทเีสนอ  2,920.-  บาท   ตําสดุ 12 พฤศจกิายน 2563
สํานักปลัด

23 จา้งซอ่มเกา้อสํีานักงาน จํานวน 5 ตัว 2,568.-  บาท 2,568.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บํารงุทรัพยเ์จรญิเลธเทอร์ หจก.บํารงุทรัพยเ์จรญิเลธเทอร์  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี13/2564
กองคลัง ราคาทเีสนอ  2,568.-  บาท ราคาทเีสนอ  2,568.-  บาท   ตําสดุ 18 พฤศจกิายน 2563

24 จา้งเหมาเวทพีรอ้มผา้ตกแตง่เวทพีรอ้มเชา่เครอืง 13,000.-  บาท 13,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง เดน่ชยั ซพัพลาย เดน่ชยั ซพัพลาย  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี14/2564
เสยีง ราคาทเีสนอ  13,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  13,000.-  บาท   ตําสดุ 18 พฤศจกิายน 2563
สํานักปลัด

25 จา้งทําพานดอกไม ้จํานวน 5 พาน และกรวยดอกไม ้ 4,500.-  บาท 4,500.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นายณัทนัณ เพ็ชรบว่งพันธ์ นายณัทนัณ เพ็ชรบว่งพันธ์  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี15/2564
สด จํานวน 1 กรวย ราคาทเีสนอ  4,500.-  บาท ราคาทเีสนอ  4,500.-  บาท   ตําสดุ 18 พฤศจกิายน 2563
สํานักปลัด

26 จา้งทําป้ายไวนลิองิคเ์จ็ท จํานวน 1 ป้าย 3,000.-  บาท 3,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษาโฆษณา หจก.แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี16/2564
สํานักปลัด ราคาทเีสนอ  1,800.-  บาท ราคาทเีสนอ  1,800.-  บาท   ตําสดุ 23 พฤศจกิายน 2563

27 จา้งซอ่มเครอืงถา่ยเอกสาร หมายเลขครภัุณฑ์ 30,000.-  บาท 26,300.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.นววัฒนากจิ หจก.นววัฒนากจิ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี17/2564
417-60-0009 จํานวน 1 เครอืง ราคาทเีสนอ  26,300.-  บาท ราคาทเีสนอ  26,300.-  บาท   ตําสดุ 23 พฤศจกิายน 2563
กองการศกึษา
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วงเงนิทจีะซอื วธิซีอื รายชอืผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคัดเลอืกและราคาที เหตผุลทคีัดเลอืก เลขทแีละวันทขีองสัญญา
หรอืจา้ง หรอืจา้ง และราคาทเีสนอ ตกลงซอืหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

27 จา้งซอ่มเครอืงเสยีงถา่ยเอกสารยหีอ้รโิก ้ 12,000.-  บาท 10,104.02  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.รโิก(้ประเทศไทย) บจก.รโิก(้ประเทศไทย)  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี18/2564
รุน่ IMC 3000 รหัส 417-63-0013 ราคาทเีสนอ  10,104.02  บาท ราคาทเีสนอ  10,104.02  บาท   ตําสดุ 26 พฤศจกิายน 2563
สํานักปลัด

28 จา้งทําป้ายประชาสมัพันธ ์จํานวน 3 ป้าย 860.-  บาท 860.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษาโฆษณา หจก.แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี19/2564
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ราคาทเีสนอ  860.-  บาท ราคาทเีสนอ  860.-  บาท   ตําสดุ 27 พฤศจกิายน 2563

29 จา้งทําป้ายไวนลิองิคเ์จ็ท จํานวน 1 ป้าย โครงการ 500.-  บาท 260.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษาโฆษณา หจก.แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี20/2564
พัฒนาคณุธรรมจรยิธรรมของครแูละบคุคลากร ราคาทเีสนอ  260.-  บาท ราคาทเีสนอ  260.-  บาท   ตําสดุ 30 พฤศจกิายน 2563
ทางการศกึษา
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

30 จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมรถบรรทกุขยะหมายเลข 500,000.-  บาท 484,389.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พเีอ็นเคมารเ์ก็ตตงิแอนดเ์ซอรว์สิ บจก.พเีอ็นเคมารเ์ก็ตตงิแอนดเ์ซอรว์สิ  -เสนอราคา สญัญาจา้งเลขท ี2/2564
ทะเบยีน 83-8449 จํานวน 1 คัน ราคาทเีสนอ  484,389.-  บาท ราคาทเีสนอ  484,389.-  บาท   ตําสดุ 27 พฤศจกิายน 2563
กองสาธาณสขุ

31 จา้งเหมาบรกิารพนักงานทําความสะอาด 20,000.-  บาท 20,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวสพุรรษา วัฒนกรุะ นางสาวสพุรรษา วัฒนกรุะ  -เสนอราคา สญัญาจา้งเหมาเลขท ี10/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  20,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  20,000.-  บาท   ตําสดุ 30 พฤศจกิายน 2563

32 จา้งเหมาครู 75,000.-  บาท 75,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาววริาวรรณ์ โพธขํิา นางสาววริาวรรณ์ โพธขํิา  -เสนอราคา สญัญาจา้งเหมาเลขท ี11/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  75,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  75,000.-  บาท   ตําสดุ 30 พฤศจกิายน 2563

33 จา้งเหมาครู 75,000.-  บาท 75,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวศรินิยา สงัขท์อง นางสาวศรินิยา สงัขท์อง  -เสนอราคา สญัญาจา้งเหมาเลขท ี12/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  75,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  75,000.-  บาท   ตําสดุ 30 พฤศจกิายน 2563

34 จา้งเหมาครู 75,000.-  บาท 75,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวเฟืองฟ้า นาวาระ นางสาวเฟืองฟ้า นาวาระ  -เสนอราคา สญัญาจา้งเหมาเลขท ี13/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  75,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  75,000.-  บาท   ตําสดุ 30 พฤศจกิายน 2563

35 จา้งเหมาครู 75,000.-  บาท 75,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาววรรณทพิา ภวลิวงษ์ นางสาววรรณทพิา ภวลิวงษ์  -เสนอราคา สญัญาจา้งเหมาเลขท ี14/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  75,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  75,000.-  บาท   ตําสดุ 30 พฤศจกิายน 2563

36 จา้งเหมาครู 75,000.-  บาท 75,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวศริกิญัญา บูเ่จรญิ นางสาวศริกิญัญา บูเ่จรญิ  -เสนอราคา สญัญาจา้งเหมาเลขท ี15/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  75,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  75,000.-  บาท   ตําสดุ .
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