
วงเงนิทจีะซอื วธิซีอื รายชอืผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคดัเลอืกและราคาที เหตผุลทคีดัเลอืก เลขทแีละวนัทขีองสญัญา
หรอืจา้ง หรอืจา้ง และราคาทเีสนอ ตกลงซอืหรอืจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

1 จัดซอืวัสดโุครงการสนามเด็กเลน่สรา้งปัญญา 14,427.-  บาท 14,427.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซเีคเอ็น 2511 บจก.ซเีคเอ็น 2511  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี337/2563
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  14,427.-  บาท ราคาทเีสนอ  14,427.-  บาท   ตาํสดุ 1 กนัยายน 2563

2 จัดซอืผา้ตว่น,วัสดอุุปกรณ์และเอกสารในโครงการการฝึก 11,000.-  บาท 11,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง พงษ์เจรญิ เซอรว์สิ พงษ์เจรญิ เซอรว์สิ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี338/2563
อบรมชดุปฏบิัตกิารจติอาสาภยัพบิัต ิ ราคาทเีสนอ  11,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  11,000.-  บาท   ตาํสดุ 1 กนัยายน 2563
สาํนักปลดั

3 จัดซอืวัสดกุารเกษตร จํานวน 11 รายการ 71,920.-  บาท 71,920.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นโปรเกรส รา้นโปรเกรส  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี339/2563
กองสาธารณสขุ ราคาทเีสนอ  71,920.-  บาท ราคาทเีสนอ  71,920.-  บาท   ตาํสดุ 1 กนัยายน 2563

4 จัดซอืยางมะตอยสาํเร็จรูป จํานวน 200 ถงุ 26,000.-  บาท 26,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นทว ีฮารด์แวร์ รา้นทว ีฮารด์แวร์  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี340/2563
กองชา่ง ราคาทเีสนอ  26,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  26,000.-  บาท   ตาํสดุ 3 กนัยายน 2563

5 จัดซอือุปกรณ์การทํานําหมักชวีภาพและ Em Ball 13,800.-  บาท 13,800.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ทรูมริาเคลิอนิเตอรเ์นชนัแนล บจก.ทรูมริาเคลิอนิเตอรเ์นชนัแนล  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี341/2563
จํานวน 13 รายการ โครงการสง่เสรมิอนุรักษ์ฟืนฟู ราคาทเีสนอ  13,800.-  บาท ราคาทเีสนอ  13,800.-  บาท   ตาํสดุ 3 กนัยายน 2563
ทรัพยากรธรรมชาตฯิ
กองสาธารณสขุ

6 จัดซอืผงหมกึเครอืงถา่ยเอกสาร จํานวน 4 รายการ 36,603.63 บาท 36,603.63 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.รโิก ้ประเทศไทย บจก.รโิก ้ประเทศไทย  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี342/2563
สาํนักปลดั ราคาทเีสนอ  36,603.63  บาท ราคาทเีสนอ  36,603.63  บาท   ตาํสดุ 3 กนัยายน 2563

7 จัดซอืวัสดงุานบา้นงานครัว จํานวน 4 รายการ 12,091.-  บาท 12,091.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี343/2563
กองสาธารณสขุ ราคาทเีสนอ  12,091.-  บาท ราคาทเีสนอ  12,091.-  บาท   ตาํสดุ 8 กนัยายน 2563

8 จัดซอืวัสดไุฟฟ้าและวทิยุ จํานวน 3 รายการ 4,776.48  บาท 4,776.48  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี344/2563
กองสาธารณสขุ ราคาทเีสนอ  4,776.48  บาท ราคาทเีสนอ  4,776.48  บาท   ตาํสดุ 8 กนัยายน 2563

9 จัดซอืสายสง่นําดบัเพลงิ จํานวน 10 เสน้ 90,000.-  บาท 90,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.เจอารไ์ฟรไ์ฟทต์งิแอนดซ์พัพลาย บจก.เจอารไ์ฟรไ์ฟทต์งิแอนดซ์พัพลาย  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี345/2563
สาํนักปลดั ราคาทเีสนอ  90,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  90,000.-  บาท   ตาํสดุ 8 กนัยายน 2563

10 จัดซอืปรับอากาศ แบบแยกสว่นแบบแขวน ขนาด 64,800.-  บาท 64,800.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สอืสารสอน บจก.สอืสารสอน  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี346/2563
24,000 บทียีู จํานวน 2 เครอืง ราคาทเีสนอ  64,800.-  บาท ราคาทเีสนอ  64,800.-  บาท   ตาํสดุ 17 กนัยายน 2563
กองการศกึษา

11 จัดซอืเครอืงวัดอุณหภมูอิัตโนมัต ิจํานวน 4 เครอืง 19,960.-  บาท 19,960.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ชนุตา มารเ์ก็ตตงิ บจก.ชนุตา มารเ์ก็ตตงิ  -เสนอราคา ใบสงัซอืเลขท ี347/2563
กองสาธารณสขุ ราคาทเีสนอ  19,960.-  บาท ราคาทเีสนอ  19,960.-  บาท   ตาํสดุ 18 กนัยายน 2563

12 จา้งเหมาจัดทาํสอืประชาสมัพันธ ์จํานวน 1 รายการ 8,000.-  บาท 8,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี205/2563
(ตามแบบท ีทม.แพรกษากําหนด) โครงการสง่เสรมิอบรม ราคาทเีสนอ  8,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  8,000.-  บาท   ตาํสดุ 1 กนัยายน 2563
ใหค้วามรูเ้กยีวกบัการประกอบกจิการๆ
กองสาธารณสขุ
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13 จา้งจัดทําป้ายประชาสมัพันธ ์จํานวน 6 รายการ 6,000.-  บาท 6,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัขจา้งเลขท ี206/2563
(ตามแบบททีม.แพรกษากําหนด) โครงการสง่เสรมิ ราคาทเีสนอ  6,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  6,000.-  บาท   ตาํสดุ 1 กนัยายน 2563
อนุรักษ์ฟืนฟทูรัพยากรธรรมชาติๆ
กองสาธารณสขุ

14 จา้งจัดทําป้ายโครงการฝึกอบรมชดุปฏบิัตกิารจติอาสา 540.-  บาท 540.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี207/2563
ภยัพบิัต ิจํานวน 1 ป้าย ราคาทเีสนอ  540.-  บาท ราคาทเีสนอ  540.-  บาท   ตาํสดุ 1 กนัยายน 2563
สาํนักปลดั

15 จา้งเหมาบรกิารตดิตงัถงันําหมักพรอ้มฐานโครงเหล็กและ 26,680.-  บาท 26,680.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พดีดีเีอ็นจเินียรงิ บจก.พดีดีเีอ็นจเินียรงิ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี208/2563
ป้ายประชาสมัพันธ์ ราคาทเีสนอ  26,680.-  บาท ราคาทเีสนอ  26,680.-  บาท   ตาํสดุ 3 กนัยายน 2563
กองสาธารณสขุ

16 จา้งเหมาเชา่อุปกรณ์ตา่งๆในโครงการฝึกอบรมชดุ 13,696.-  บาท 13,696.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รุ่งเรอืง การดบัเพลงิ รุ่งเรอืง การดบัเพลงิ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี209/2563
ปฏบิัตกิารจติอาสาภบัพบิัต ิ ราคาทเีสนอ  13,696.-  บาท ราคาทเีสนอ  13,696.-  บาท   ตาํสดุ 3 กนัยายน 2563
สาํนักปลดั

17 จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมรถบรรทกุขยะหมายเลข 31,297.50  บาท 31,297.50  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง อู่สามารถ เซอรว์สิ อู่สามารถ เซอรว์สิ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี210/2563
ทะเบยีน 82-8348 สป. จํานวน 1 คนั ราคาทเีสนอ  31,297.50  บาท ราคาทเีสนอ  31,297.50  บาท   ตาํสดุ 3 กนัยายน 2563
กองสาธารณสขุ

18 จา้งทาํตรายาง จํานวน 21 รายการ 9,731.65  บาท 9,731.65  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี211/2563
สาํนักปลดั ราคาทเีสนอ  9,731.65  บาท ราคาทเีสนอ  9,731.65  บาท   ตาํสดุ 3 กนัยายน 2563

19 จา้งลา้งซอ่มและเปลยีนอะไหลเ่ครอืงปรับอากาศ 18,168.60  บาท 18,168.60  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ๙ ระกา หจก. ๙ ระกา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี212/2563
จํานวน 13 เครอืง ราคาทเีสนอ  18,168.60  บาท ราคาทเีสนอ  18,168.60  บาท   ตาํสดุ 3 กนัยายน 2563
กองชา่ง

20 จา้งเหมาบรกิารซอ่มรถยนต ์ทะเบยีน กจ 7051 6,099.-  บาท 6,099.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง รา้นบุญเอก กลการ รา้นบุญเอก กลการ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี213/2563
สาํนักปลดั ราคาทเีสนอ  6,099.-  บาท ราคาทเีสนอ  6,099.-  บาท   ตาํสดุ 3 กนัยายน 2563

21 จา้งทาํอาหาร อาหารว่างพรอ้มเครอืงดมืโครงการฝึกอบรม 39,200.-  บาท 39,200.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หยาดชล คําวัง หยาดชล คําวัง  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี214/2563
ชดุปฏบิัตกิารจติอาสาภยัพบิัต ิ ราคาทเีสนอ  39,200.-  บาท ราคาทเีสนอ  39,200.-  บาท   ตาํสดุ 8 กนัยายน 2563
สาํนักปลดั

22 จา้งเหมาบรกิารซอ่มรถบรรทกุขยะหมายเลขทะเบยีน 5,125.30  บาท 5,125.30  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง อู่สามารถ เซอรว์สิ อู่สามารถ เซอรว์สิ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี215/2563
83-9935 จํานวน 1คนั ราคาทเีสนอ  5,125.30  บาท ราคาทเีสนอ  5,125.30  บาท   ตาํสดุ 8 กนัยายน 2563
สาํนักปลดั

23 จา้งเหมาตดัและตดิสตกิเกอรร์ถสว่นกลาง จํานวน 10 คนั 26,500.-  บาท 26,500.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แพรกษา โฆษณา หจก.แพรกษา โฆษณา  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี216/2563
สาํนักปลดั ราคาทเีสนอ  26,500.-  บาท ราคาทเีสนอ  26,500.-  บาท   ตาํสดุ 15 กนัยายน 2563

                                                                   - 2 -                                                           แบบ  สขร. 1
       สรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน กนัยายน  พ.ศ.  2563

       เทศบาลเมอืงแพรกษา  อาํเภอเมอืงฯ  จงัหวดัสมุทรปราการ
ที งานจัดซอืจัดจา้ง ราคากลาง



วงเงนิทจีะซอื วธิซีอื รายชอืผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคดัเลอืกและราคาที เหตผุลทคีดัเลอืก เลขทแีละวนัทขีองสญัญา
หรอืจา้ง หรอืจา้ง และราคาทเีสนอ ตกลงซอืหรอืจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

24 จา้งเหมาบรกิารซอ่มเครอืงถา่ยเอกสารรหัสครุภณัฑ์ 19,118.76  บาท 19,118.76  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.รโิก ้ประเทศไทย บจก.รโิก ้ประเทศไทย  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี217/2563
417-61-0010 ราคาทเีสนอ  19,118.76  บาท ราคาทเีสนอ  19,118.76  บาท   ตาํสดุ 15 กนัยายน 2563
กองสวัสดกิาร

25 จา้งเหมาซอ่มรถบรรทกุขยะหมายเลขทะเบยีน 84-1167 2,675.-  บาท 2,675.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง อู่สามารถ เซอรว์สิ อู่สามารถ เซอรว์สิ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี218/2563
สป. จํานวน 1 คนั ราคาทเีสนอ  2,675.-  บาท ราคาทเีสนอ  2,675.-  บาท   ตาํสดุ 18 กนัยายน 2563
กองสาธารณสขุ

26 จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมรถบรรทกุขยะหมายเลขทะเบยีน 8,453.-  บาท 8,453.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง อู่สามารถ เซอรว์สิ อู่สามารถ เซอรว์สิ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี219/2563
83-9934 สป. จํานวน 1 คนั ราคาทเีสนอ  8,453.-  บาท ราคาทเีสนอ  8,453.-  บาท   ตาํสดุ 18 กนัยายน 2563

27 จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมรถดบัเพลงิหมายเลขทะเบยีน 2,835.50  บาท 2,835.50  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง อู่สามารถ เซอรว์สิ อู่สามารถ เซอรว์สิ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี220/2563
บต 2616 จํานวน 1 คนั ราคาทเีสนอ  2,835.50  บาท ราคาทเีสนอ  2,835.50  บาท   ตาํสดุ 18 กนัยายน 2563
สาํนักปลดั

28 จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมรถบรรทกุขยะหมายเลข 18,832.-  บาท 18,832.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง อู่สามารถ เซอรว์สิ อู่สามารถ เซอรว์สิ  -เสนอราคา ใบสงัจา้งเลขท ี221/2563
ทะเบยีน 84-2047 สป. จํานวน 1  คนั ราคาทเีสนอ  18,832.  บาท ราคาทเีสนอ  18,832.  บาท   ตาํสดุ 21 กนัยายน 2563
กองสาธารณสขุ

29 จัดซอืกระดานอัจฉรยิะ จํานวน 1 ชดุ 250,000.-  บาท 250,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สอืสารสอน บจก.สอืสารสอน  -เสนอราคา สญัญาซอืเลขท ี15/2563
กองการศกึษา ราคาทเีสนอ  250,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  250,000.-  บาท   ตาํสดุ 17 กนัยายน 2563

30 โครงการจัดซอืรถบรรทกุ (ดเีซล) แบบดบัเบลิแค็บขนาด 761,000.-  บาท 854,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง 1.บจก.ชนุหล ีปราจนี บจก.ชนุหล ีปราจนี  -เสนอราคา สญัญาขายเลขท ี16/2563
1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสบํูาม่ตาํกว่า 2,400 จํานวน 1 คนั ราคาทเีสนอ  761,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  761,000.-  บาท   ตาํสดุ 24 กนัยายน 2563
กองชา่ง 2.บจก.กวงไถ ่มอเตอรเ์ซลล์

ราคาทเีสนอ  789,000.-  บาท

31 โครงการจัดซอืเครอืงปรับอากาศแบบแยกสว่นแบบแขวน 610,999.99  บาท 896,000.-  บาท e-Bidding 1.บจก.เจ อาร ์เอ็น การคา้ บจก.เจ อาร ์เอ็น การคา้  -เสนอราคา สญัญาขายเลขท ี17/2563
(ระบบ Inverter) จํานวน 5 รายการ ราคาทเีสนอ  610,999.99  บาท ราคาทเีสนอ  610,999.99  บาท   ตาํสดุ 28 กนัยายน 2563
กองชา่ง 2.บจก.แอล.เอช.เอ็ม.คอมพวิเตอร์

ราคาทเีสนอ  649,276.-  บาท
3.หจก.ดอีาร ์โปรดกัทเ์ซอรว์สิ
ราคาทเีสนอ  660,000.-  บาท
4.บจก.อนิซอมเนีย
ราคาทเีสนอ  699,705.-  บาท
5.หจก.เฟิรส์แอร ์2017
ราคาทเีสนอ  699,780.-  บาท
6.บจก.ออลล ์เอ็นนธีงิ
ราคาทเีสนอ  711,000.-  บาท
7.บจก.เฮงสงู
ราคาทเีสนอ  735,000.-  บาท
8.หจก.ท ีเอ แอร์
ราคาทเีสนอ  765,400.-  บาท
9.บจก.สปิปกรวศิวกรรม
ราคาทเีสนอ  890,000.-  บาท
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วงเงนิทจีะซอื วธิซีอื รายชอืผูเ้สนอราคา ผูไ้ดร้ับการคดัเลอืกและราคาที เหตผุลทคีดัเลอืก เลขทแีละวนัทขีองสญัญา
หรอืจา้ง หรอืจา้ง และราคาทเีสนอ ตกลงซอืหรอืจา้ง โดยสรุป หรอืขอ้ตกลงในการซอืหรอืจา้ง

32 จา้งซอ่มแซมป้ายประชาสมัพันธแ์อลอดี ีบรเิวณทางแยก 495,000.-  บาท 495,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.ซซีทีวีเีน็ตเวริค์เอ็นจเินียรงิ บจก.ซซีทีวีเีน็ตเวริค์เอ็นจเินียรงิ  -เสนอราคา ใบสญัญาจา้งเลขท ี21/2563
โรงเรยีนสขุเจรญิผล หมู่ 6 ราคาทเีสนอ  495,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  495,000.-  บาท   ตาํสดุ 9 กนัยายน 2563
กองชา่ง

33 จา้งปรับปรุงหอ้งเรยีนอัจฉรยิะ 347,354.88 บาท 347,354.88 บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.สอืการสอน บจก.สอืการสอน  -เสนอราคา ใบสญัญาจา้งเลขท ี22/2563
กองชา่ง ราคาทเีสนอ  347,354.88  บาท ราคาทเีสนอ  347,354.88  บาท   ตาํสดุ 17 กนัยายน 2563

34 จา้งเหมาบรกิารซอ่มรถบรรทกุขยะหมายเลขทะเบยีน 278,200.-  บาท 278,200.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง บจก.พเีอ็นเคมารเ์ก็ตตงิแอนดเ์ซอรว์สิ บจก.พเีอ็นเคมารเ์ก็ตตงิแอนดเ์ซอรว์สิ  -เสนอราคา ใบสญัญาจา้งเลขท ี23/2563
84-2048 สมุทรปราการ จํานวน 1 คนั ราคาทเีสนอ  278,200.-  บาท ราคาทเีสนอ  278,200.-  บาท   ตาํสดุ 22 กนัยายน 2563
กองสาธารณสขุ

35 โครงการซอ่มแซมคอสะพานในพนืทเีทศบาลเมอืง 478,000.-  บาท 478,000.-  บาท วธิเีฉพาะเจาะจง 1.บจก.วงศกรกอ่สรา้งและทรานสปอรต์ 1.บจก.วงศกรกอ่สรา้งและทรานสปอรต์  -เสนอราคา ใบสญัญาจา้งเลขท ี24/2563
แพรกษา ม.1,2,5,6,7 ราคาทเีสนอ  478,000.-  บาท ราคาทเีสนอ  478,000.-  บาท   ตาํสดุ 22 กนัยายน 2563
กองชา่ง 2.กติตคิณุ วศิวกรรมการโยธา

ราคาทเีสนอ  493,629.25
3.รัตนากร (2007) การชา่ง
ราคาทเีสนอ  487,147.46  บาท
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