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

1 จัดซอืวัสดสํุานักงาน จํานวน 2 รายการ 8,000.-  บาท 7,080.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นอม็แบงคเ์ซอรว์สิ รา้นอม็แบงคเ์ซอรว์สิ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี31/2564
สํานักปลัด ราคาทเีสนอ  7,080.-  บาท ราคาทเีสนอ  7,080.-  บาท   ตําสดุ 2 ธันวาคม 2563

2 จัดซอืรปูภาพสําหรับจัดวันสําคัญ 13 รายการ 1,701.30  บาท 1,701.30  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี32/2564
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก ราคาทเีสนอ  1,701.30  บาท ราคาทเีสนอ  1,701.30  บาท   ตําสดุ 4 ธันวาคม 2563

3 จัดซอืไสก้รองเครอืงกรองนํา ตูก้รองนํา WP-4000 3,800.-  บาท 3,745.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แสงระพี บจก.แสงระพี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี33/2564
ระบบ RO จํานวน 2 เครอืง ราคาทเีสนอ  3,745.-  บาท ราคาทเีสนอ  3,745.-  บาท   ตําสดุ 8 ธันวาคม 2563
สํานักปลัด

4 จัดซอืไสก้รองเครอืงกรองนําตูทํ้านํารอ้น-เย็น 3,800.-  บาท 3,745.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แสงระพี บจก.แสงระพี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี34/2564
2 หัวกอ๊ก รุน่ WP-210MN จํานวน 2 เครอืง ราคาทเีสนอ  3,745.-  บาท ราคาทเีสนอ  3,745.-  บาท   ตําสดุ 8 ธันวาคม 2563
กองสาธารณสขุ

5 จัดซอืไสก้รองเครอืงกรองนํา จํานวน 2 เครอืง 7,500.-  บาท 6,955.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แสงระพี บจก.แสงระพี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี35/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  6,955.-  บาท ราคาทเีสนอ  6,955.-  บาท   ตําสดุ 8 ธันวาคม 2563

6 จัดซอืไสก้รองเครอืงกรองนํา จํานวน 3 เครอืง 7,500.-  บาท 6,955.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แสงระพี บจก.แสงระพี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี36/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  6,955.-  บาท ราคาทเีสนอ  6,955.-  บาท   ตําสดุ 8 ธันวาคม 2563

7 จัดซอืวัสดอุปุกรณ์ โครงการเขา้คา่ยป้องกนัและ 5,000.-  บาท 3,204.65  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี37/2564
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ จํานวน 5 รายการ ราคาทเีสนอ  3,204.65  บาท ราคาทเีสนอ  3,204.65  บาท   ตําสดุ 9 ธันวาคม 2563
กองสาธารณสขุ

8 จัดซอืเครอืงมอืทันตกรรม จํานวน 48 รายการ 90,000.-  บาท 86,050.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.แอคเซซ็ เดนทัล ซพัพลาย บจก.แอคเซซ็ เดนทัล ซพัพลาย  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี38/2564
กองสาธารณสขุ ราคาทเีสนอ  86,050.-  บาท ราคาทเีสนอ  86,050.-  บาท   ตําสดุ 9 ธันวาคม 2563

9 จัดซอืวัสดอุบรมโครงการสง่เสรมิผูส้งูอายุ 5,000.-  บาท 3,779.24  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี39/2564
จํานวน 6 รายการ ราคาทเีสนอ  3,779.24  บาท ราคาทเีสนอ  3,779.24  บาท   ตําสดุ 9 ธันวาคม 2563
กองสาธารณสขุ

10 จัดซอืยางรถบรรทกุขยะหมายเลขทะเบยีน 80,000.-  บาท 75,328.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุเอก ยางยนต์ หจก.บญุเอก ยางยนต์  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี40/2564
83-2122 จํานวน 6 ชดุ ราคามราเสนอ  75,328.-  บาท ราคามราเสนอ  75,328.-  บาท   ตําสดุ 14 ธันวาคม 2563
กองสาธารณสขุ
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11 จัดซทอ้แกส๊หงุตม้จํานวน 4 ถัง 2,000.-  บาท 1,340.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นภรูแิกส๊ รา้นภรูแิกส๊  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี41/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  1,340.-  บาท ราคาทเีสนอ  1,340.-  บาท   ตําสดุ 17 ธันวาคม 2563

12 จัดซอืแบตเตอร ีจํานวน 2 ลกู ของรถดับเพลงิ 8,000.-  บาท 7,490.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นบญุเอก กลการ รา้นบญุเอก กลการ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี42/2564
หมายเลขทะเบยีน บต 2626 ราคาทเีสนอ  7,490.-  บาท ราคาทเีสนอ  7,490.-  บาท   ตําสดุ 24 ธันวาคม 2563
สํานักปลัด

13 จัดซอืยางรถ 4 เสน้ หมายเลขทะเบยีน กจ 7049 15,000.-  บาท 13,969.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นบญุเอก กลการ รา้นบญุเอก กลการ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี43/2564
สํานักปลัด ราคาทเีสนอ  13,969.-  บาท ราคาทเีสนอ  13,969.-  บาท   ตําสดุ 24 ธันวาคม 2563

14 จัดซอืวัสดเุครอืงเขยีนและเปลยีนอปุกรณ์ในการ 8,000.-  บาท 2,653.60  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอร ี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี44/2564
ฝึกอบรม จํานวน 4 รายการ โครงการสตัวป์ลอด ราคาทเีสนอ  2,653.60  บาท ราคาทเีสนอ  2,653.60  บาท   ตําสดุ 24 ธันวาคม 2563
โรคคนปลอดภัยจากโรคพษิสนัุขบา้ฯ
กองสาธารณสขุ

15 จา้งซอ่มรถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กจ 7047 สป. 27,000.-  บาท 25,744.20  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นบญุเอก กลการ รา้นบญุเอก กลการ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี21/2564
จํานวน 1 คัน ราคาทเีสนอ  25,744.20  บาท ราคาทเีสนอ  25,744.20  บาท   ตําสดุ 9 ธันวาคม 2563
กองการศกึษา

16 จา้งซอ่มแซมเรอืตัดหญา้ และเครอืงตัดหญา้ 50,000.-  บาท 41,730.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ๙ ระกา หจก. ๙ ระกา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี22/2564
กองชา่ง ราคาทเีสนอ  41,730.-  บาท ราคาทเีสนอ  41,730.-  บาท   ตําสดุ 9 ธันวาคม 2563

17 จา้งลา้งซอ่มแซมและเปลยีนอะไหลเ่ครอืงปรับ 60,000.-  บาท 56,496.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ๙ ระกา หจก. ๙ ระกา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี23/2564
อากาศ จํานวน 8 เครอืง ราคาทเีสนอ  56,496.-  บาท ราคาทเีสนอ  56,496.-  บาท   ตําสดุ 9 ธันวาคม 2563
กองชา่ง

18 จา้งซอ้มแซมไฟฟ้าสาธารณะแบบ LED 30,000.-  บาท 28,248.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซวีคิ มเีดยี บจก.ซวีคิ มเีดยี  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี24/2564
จํานวน 8 ชดุ ราคาทเีสนอ  28,248.-  บาท ราคาทเีสนอ  28,248.-  บาท   ตําสดุ 9 ธันวาคม 2563
กองชา่ง

19 จา้งทําป้ายไวนลิองิคเ์จ็ท โครงการเขา้คา่ยป้องกนั 600.-  บาท 560.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี25/2564
และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ จํานวน 1 ป้าย ราคาทเีสนอ  560.-  บาท ราคาทเีสนอ  560.-  บาท   ตําสดุ 14 ธันวาคม 2563
กองสาธารณสขุ

20 จา้งพมิพส์ตกิเกอรพ์รอ้มตดิป้ายรถเมล์ 9,000.-  บาท 8,600.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี26/2564
จํานวน 2 ป้าย ราคาทเีสนอ  8,600.-  บาท ราคาทเีสนอ  8,600.-  บาท   ตําสดุ 15 ธันวาคม 2563
สํานักปลัด
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21 จา้งทําป้ายไวนลิองิคเ์จ็ทพรอ้มตดิตงั จํานวน 7 ป้าย 25,000.-  บาท 24,044.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี27/2564
สํานักปลัด ราคาทเีสนอ  24,044.-  บาท ราคาทเีสนอ  24,044.-  บาท   ตําสดุ 15 ธันวาคม 2563

22 จา้งจัดทําป้ายไวนลิองิคเ์จ็ท จํานวน 3 ป้าย 2,000.-  บาท 1,728.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี28/2564
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  1,728.-  บาท ราคาทเีสนอ  1,728.-  บาท   ตําสดุ 18 ธันวาคม 2563

23 จัดจา้งทําป้ายประชาสมัพันธ ์จํานวน 3 ป้าย 12,000.-  บาท 10,380.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี29/2564
(ตามแบบท ีเทศบาลเมอืงแพรกษากําหนด) ราคาทเีสนอ  10,380.-  บาท ราคาทเีสนอ  10,380.-  บาท   ตําสดุ 25 ธันวาคม 2563
กองคลัง

24 จา้งทําป้ายไวนลิพรอ้มโครงไมจํ้านวน 1 ป้าย 3,000.-  บาท 1,600.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี30/2564
(ตามแบบท ีเทศบาลเมอืงแพรกษากําหนด) ราคาทเีสนอ  1,600.-  บาท ราคาทเีสนอ  1,600.-  บาท   ตําสดุ 25 ธันวาคม 2563
โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัยฯ
กองสาธารณสขุ

25 จัดจา้งทําป้ายประชาสมัพันธ ์จํานวน 6 ป้าย 14,340.-  บาท 14,340.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี31/2564
โครงการจัดทําสอืประชาสมัพันธ์ ราคาทเีสนอ  14,340.-  บาท ราคาทเีสนอ  14,340.-  บาท   ตําสดุ 28 ธันวาคม 2563
โรงเรยีนแพรกษาวทิยา
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