สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ลาดับที่

๑
๒
๓
๔
๕

๖

๗

๘
๙

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

แบบ สขร.๑

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ซื้อหนังสือพิมพ์
๖๖๐.๖๖๐.- ตกลงราคา นางสาววิยาดาภรณ์ เสมานิตย์ นางสาววิยาดาภรณ์ เสมานิตย์ เสนอราคาต่าสุด ๑๗๗/๒๕๖๐
ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๑ ส.ค.๖๐
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน ๔ รายการ
๓,๐๒๒.๗๕.-๓,๐๒๒.๗๕.- ตกลงราคา บริษัท วัฒนผลบางปะกง
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
เสนอราคาต่าสุด ๑๗๘/๒๕๖๐
กองช่างฯ
จากัด
จากัด
วันที่ ๑ ส.ค.๖๐
ซื้อวัสดุกอ่ สร้าง จานวน ๖ รายการ
๔๒๓.๗๒.- ๔๒๓.๗๒.- ตกลงราคา บริษัท วัฒนผลบางปะกง
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
เสนอราคาต่าสุด ๑๗๙/๒๕๖๐
กองช่างฯ
จากัด
จากัด
วันที่ ๑ ส.ค.๖๐
ซื้อน้ามันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร
๓,๖๙๑.๕๐.-๓,๖๙๑.๕๐.- ตกลงราคา บริษัท วัฒนผลบางปะกง
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๐/๒๕๖๐
จานวน ๓ ถัง
จากัด
จากัด
วันที่ ๑ ส.ค.๖๐
ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จานวน ๒ รายการ โครงการอบรม ๒,๓๔๙.๑๐.-๒,๓๔๙.๑๐.- ตกลงราคา บริษัท ช่วงรังษี จากัด
บริษัท ช่วงรังษี จากัด
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๑/๒๕๖๐
ให้ความรูเ้ รือ่ งการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน
วันที่ ๒ ส.ค..๖๐
หรือประชาชน
ซื้อน้ายาถังเคมีดับเพลิง และแก๊ส LPG จานวน ๔ ๒๖,๒๔๗.๑๐๒๖,๒๔๗.๑๐ ตกลงราคา บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้ เสนอราคาต่าสุด ๑๘๒/๒๕๖๐
รายการ โครงการอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการป้องกัน
จากัด
จากัด
วันที่ ๒ ส.ค.๖๐
และระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนหรือประชาชน
ซื้อวัสดุอปุ กรณ์ จานวน ๓ รายการ
๑,๒๐๐.- ๑,๒๐๐.- ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๓/๒๕๖๐
โครงการอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการป้องกัน
ว.พานิช
ว.พานิช
วันที่ ๒ ส.ค.๖๐
และระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนหรือประชาชน
ซื้อวัสดุอปุ กรณ์ จานวน ๔ รายการ
๑,๐๗๐.- ๑,๐๗๐.- ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๔/๒๕๖๐
โครงการอบรมเสริมสร้างโภชนาการทีด่ ี
ว.พานิช
ว.พานิช
วันที่ ๒ ส.ค.๖๐
ซื้อชุดกีฬา จานวน ๑๒ ชุด โครงการแข่งขันกีฬา
๕,๓๐๐.- ๕,๓๐๐.- ตกลงราคา ร้านบางวัวสปอร์ต
ร้านบางวัวสปอร์ต
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๕/๒๕๖๐
สร้างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานภายนอก
วันที่ ๓ ส.ค.๖๐

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

๑๐ ซื้อน้ามันดีเซล จานวน ๑๐๐ ลิตร
๒,๕๒๙.- ๒,๕๒๙.กองสาธารณสุขฯ
๑๑ ซื้อวัสดุอปุ กรณ์ จานวน ๔ รายการ
๑,๑๒๗.- ๑,๑๒๗.โครงการฝึกอบรมทาน้าหมักชีวภาพ
๑๒ ค่าอัดบรรจุอากาศ สาหรับถังอัดอากาศของเครือ่ ง
๓,๘๕๒.- ๓,๘๕๒.ช่วงหายใจ (SCBA) สานักปลัด
๑๓ ซื้อน้ามันเครือ่ ง จานวน ๑๐ ลิตร โครงการปรับปรุง ๑,๖๖๐.- ๑,๖๖๐.ภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล
๑๔ ซื้อน้ามันแก๊สโซฮลล์ ๙๕ จานวน ๕๐ ลิตร
๒,๖๗๕.- ๒,๖๗๕.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาล
๑๕ ซื้อวัสดุอปุ กรณ์ในการจัดทาดอกไม้จนั ทน์ จานวน ๓ ๓๑๐.๓๑๐.รายการ โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไม้จนั ทน์
พระราชทาน และปลูกดอกดาวเรือง เพือ่ ทูลเกล้าทูลเกล้า
กระหม่อมถวายในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรม-ศพ
๑๖ ซื้อด้ามพ่นยาแบบตรง จานวน ๔ อัน
๑,๙๒๐.- ๑,๙๒๐.สานักปลัด
๑๗ ซื้อวัสดุอปุ กรณ์ จานวน ๓ รายการ
๒,๔๑๐.- ๒,๔๑๐.โครงการอบรมพัฒนาสุขภาพจิตทีด่ ี
๑๘ ซื้อเครือ่ งรัยส่งวิทยุชนิดประจาที่ ๑๐ วัตต์
๒๗,๘๒๐.- ๒๗,๘๒๐.จานวน ๑ ชุด
๑๙ ซื้อหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร จานวน ๒ หลอด
๓,๖๐๐.- ๓,๖๐๐.กองการศึกษาฯ
๒๐ ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ๑๒๐,๐๐๐.- ๑๒๐,๐๐๐.พร้อมติดตั้ง สานักปลัดฯ

-๒รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

ตกลงราคา บริษัท ช่วงรังษี จากัด

บริษัท ช่วงรังษี จากัด

ตกลงราคา ห้างห้นุส่วนจากัด ชลบุรี
ว.พานิช
ตกลงราคา บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้
จากัด
ตกลงราคา นางมลิวัลย์ ช่วงรังษี

ห้างห้นุส่วนจากัด ชลบุรี
ว.พานิช
บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้
จากัด
นางมลิวัลย์ ช่วงรังษี

ตกลงราคา บริษัท ช่วงรังษี จากัด

บริษัท ช่วงรังษี จากัด

ตกลงราคา นายสุทัศน์ สุขเกษม

นายสุทัศน์ สุขเกษม

ตกลงราคา บริษัท ชลบุรีพฒ
ั นายนต์
(๑๙๙๗) จากัด
ตกลงราคา ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
ว.พานิช
ตกลงราคา บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้
จากัด
ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด
ตกลงราคา ห้างห้นุส่วนจากัด เอส.ซี.โอ.
เอ็ม ซัพพลาย

บริษัท ชลบุรีพฒ
ั นายนต์
(๑๙๙๗) จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
ว.พานิช
บริษัท ศรีเมือง ไฟร์ เซฟตี้
จากัด
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
จากัด
ห้างห้นุส่วนจากัด เอส.ซี.โอ.
เอ็ม ซัพพลาย

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๖/๒๕๖๐
วันที่ ๓ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๗/๒๕๖๐
วันที่ ๓ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๘/๒๕๖๐
วันที่ ๗ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๙/๒๕๖๐
วันที่ ๗ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๙๐/๒๕๖๐
วันที่ ๗ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๙๑/๒๕๖๐
วันที่ ๗ ส.ค.๖๐

เสนอราคาต่าสุด ๑๙๒/๒๕๖๐
วันที่ ๘ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๙๓/๒๕๖๐
วันที่ ๘ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๙๔/๒๕๖๐
วันที่ ๘ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๙๕/๒๕๖๐
วันที่ ๘ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๙๖/๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๐

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

๒๑ ซื้อน้ามันแก๊สโซฮลล์ ๙๑ จานวน ๕๐ ลิตร
๑,๓๒๔.- ๑,๓๒๔.- ตกลงราคา
กองการศึกษาฯ
๒๒ ซื้อวัสดุอปุ กรณ์ในการสาธิต จานวน ๓ รายการ
๑,๐๓๖.- ๑,๐๓๖.- ตกลงราคา
โครงการอบรมทันตสุขภาพ
.
๒๓ ซื้อซุ้มทีน่ ั่งพร้อมโต๊ะกลาง จานวน ๒ ซุ้ม
๙๐,๐๐๐.- ๙๐,๐๐๐.- ตกลงราคา
กองการศึกษาฯ
๒๔ ซื้อปัม๊ ฉีดน้าแรงดันสูง จานวน ๑ เครือ่ ง
๖,๙๙๐.- ๖,๙๙๐.- ตกลงราคา
กองช่าง
๒๕ ซื้อวัสดุกอ่ สร้าง จานวน ๒๒ รายการ
๖,๓๘๒.๙๘.-๖,๓๘๒.๙๘.- ตกลงราคา
กองการศึกษาฯ
๒๖ ซื้อแบตเตอรี่ จานวน ๘ ก้อน
๑๐,๒๗๒.- ๑๐,๒๗๒.- ตกลงราคา
สานักปลัด
๒๗ ซื้อสายยาง และสายฉีดยาฆ่าหญ้า จานวน ๒ รายการ ๔,๖๐๐.- ๔,๖๐๐.- ตกลงราคา
สานักปลัด
๒๘ ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน ๔ รายการ
๔,๓๕๐.- ๔,๓๕๐.- ตกลงราคา
สานักปลัด
๒๙ ซื้อวัสดุกอ่ สร้าง จานวน ๒ รายการ
๒๔๖.๑๐.- ๒๔๖.๑๐.- ตกลงราคา
กองช่าง
๓๐ ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จานวน ๓ รายการ
๑,๙๒๓.๘๖.-๑,๙๒๓.๘๖.- ตกลงราคา
กองสาธารณสุขฯ
๓๑ ซื้อน้ามันหล่อลื่น จานวน ๒ ลิตร
๒๗๔.๒๗๔.- ตกลงราคา
กองสาธารณสุขฯ
๓๒ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน ๔ รายการ
๑๒,๗๕๔.๔๐๑๒,๗๕๔.๔๐ ตกลงราคา
กองช่าง

-๓รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
บริษัท ช่วงรังษี จากัด
บริษัท ช่วงรังษี จากัด
เสนอราคาต่าสุด ๑๙๗/๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ ส.ค.๖๐
ร้านบางปะกงเครือ่ งเขียน
ร้านบางปะกงเครือ่ งเขียน
เสนอราคาต่าสุด ๑๙๘/๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ ส.ค.๖๐
ร้านเวียงทองเรือนไม้
ร้านเวียงทองเรือนไม้
เสนอราคาต่าสุด ๑๙๙/๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๐
บริษัท ชลบุรีพฒ
ั นายนต์
บริษัท ชลบุรีพฒ
ั นายนต์
เสนอราคาต่าสุด ๒๐๐/๒๕๖๐
(๑๙๙๗) จากัด
(๑๙๙๗) จากัด
วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๐
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
เสนอราคาต่าสุด ๒๐๑/๒๕๖๐
จากัด
จากัด
วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๐
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
เสนอราคาต่าสุด ๒๐๒/๒๕๖๐
จากัด
จากัด
วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๐
บริษัท ชลบุรีพฒ
ั นายนต์
บริษัท ชลบุรีพฒ
ั นายนต์
เสนอราคาต่าสุด ๒๐๓/๒๕๖๐
(๑๙๙๗) จากัด
(๑๙๙๗) จากัด
วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๐
ร้านต้อยกรีนพีช
ร้านต้อยกรีนพีช
เสนอราคาต่าสุด ๒๐๔/๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๐
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
เสนอราคาต่าสุด ๒๐๕/๒๕๖๐
จากัด
จากัด
วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๐
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
เสนอราคาต่าสุด ๒๐๖/๒๕๖๐
จากัด
จากัด
วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๐
ร้าน ๒.๔ บริการ
ร้าน ๒.๔ บริการ
เสนอราคาต่าสุด ๒๐๗/๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๐
บริษัท อาร์.เอฟ.ซี.เอ็นจิเนียริง่ บริษัท อาร์.เอฟ.ซี.เอ็นจิเนียริง่ เสนอราคาต่าสุด ๒๐๘/๒๕๖๐
แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

๓๓ ซื้อหมึกเครือ่ งปริน้ เตอร์ จานวน ๓ รายการ
กองช่าง
๓๔ ซื้อวัสดุอปุ กรณ์ จานวน ๗ รายการ
โครงการฝึกอบรมทาน้าหมักชีวภาพ
๓๕ ซื้อหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
จานวน ๓ หลอด สานักปลัด
๓๖ ซื้อเครือ่ งแบบชุดปฏิบัติการ อปพร. เทศบาล
ตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ จานวน ๒๓ ชุด
๓๗ ซื้อถุงมือผ้า จานวน ๒๐ โหล
กองสาธารณสุขฯ
๓๘ ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จานวน ๕ รายการ
กองสาธารณสุขฯ
๓๙ ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จานวน ๒ รายการ
สานักปลัด
๔๐ ซื้อตรายาง จานวน ๔ อัน
กองช่าง
๔๑ ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จานวน ๑๑ รายการ
สานักปลัด
๔๒ ซื้อไส้ปากกา PARKER จานวน ๑๒ อัน
สานักปลัด
๔๓ ซื้อสื่อการเรียนการสอน จานวน ๓ รายการ
กองการศึกษาฯ

วงเงินทีจ่ ะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง
๑๒,๗๓๓.- ๑๒,๗๓๓.- ตกลงราคา
๗,๒๐๙.๖๖.-๗,๒๐๙.๖๖.- ตกลงราคา
๕,๔๐๐.-

๕,๔๐๐.- ตกลงราคา

๘๐,๕๐๐.- ๘๐,๕๐๐.- ตกลงราคา
๑,๐๗๐.-

๑,๐๗๐.- ตกลงราคา

๑,๔๙๐.-

๑,๔๙๐.- ตกลงราคา

๓,๒๑๐.-

๓,๒๑๐.- ตกลงราคา

๖๐๐.-

๖๐๐.-

ตกลงราคา

๑๕,๑๒๑.- ๑๕,๑๒๑.- ตกลงราคา
๑,๖๘๐.-

๑,๖๘๐.- ตกลงราคา

๑๙,๔๔๐.- ๑๙,๔๔๐.- ตกลงราคา

-๔รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
บริษัท ดี อาร์.คอนซัลแตนท์ บริษัท ดี อาร์.คอนซัลแตนท์ เสนอราคาต่าสุด ๒๐๙/๒๕๖๐
จากัด
จากัด
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
บริษัท วัฒนผลบางปะกง จากัด บริษัท วัฒนผลบางปะกง จากัด เสนอราคาต่าสุด ๒๑๐/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)
เสนอราคาต่าสุด ๒๑๑/๒๕๖๐
จากัด
จากัด
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
นางฐาปนี สืบสาย
นางฐาปนี สืบสาย
เสนอราคาต่าสุด ๒๑๒/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
บริษัท วัฒนผลบางปะกง จากัด บริษัท วัฒนผลบางปะกง จากัด เสนอราคาต่าสุด ๒๑๓/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
บริษัท วัฒนผลบางปะกง จากัด บริษัท วัฒนผลบางปะกง จากัด เสนอราคาต่าสุด ๒๑๔/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
บริษัท วัฒนผลบางปะกง จากัด บริษัท วัฒนผลบางปะกง จากัด เสนอราคาต่าสุด ๒๑๕/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
เสนอราคาต่าสุด ๒๑๖/๒๕๖๐
โฆษณา
โฆษณา
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
ร้านบางปะกงเครือ่ งเขียน
ร้านบางปะกงเครือ่ งเขียน
เสนอราคาต่าสุด ๒๑๗/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
ร้านบางปะกงเครือ่ งเขียน
ร้านบางปะกงเครือ่ งเขียน
เสนอราคาต่าสุด ๒๑๘/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
บริษัท พัฒนาวิชาการและ บริษัท พัฒนาวิชาการและ
เสนอราคาต่าสุด ๒๑๙/๒๕๖๐
ประเมินผล จากัด
ประเมินผล จากัด
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

๔๔ ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จานวน ๑๕ รายการ
๒๓,๕๕๐.- ๒๓,๕๕๐.- ตกลงราคา
กองการศึกษา
๔๕ ซื้อหินคลุก จานวน ๘๓ ลูกบาศก์เมตร
๓๗,๓๕๐.- ๓๗,๓๕๐.- ตกลงราคา
กองการศึกษาฯ
๔๖ ซื้อวัสดุการศึกษา จานวน ๖ รายการ
๖,๙๒๖.- ๖,๙๒๖.- ตกลงราคา
กองการศึกษาฯ
๔๗ ซื้อวัสดุการศึกษา จานวน ๕ รายการ
๔,๐๒๔.- ๔,๐๒๔.- ตกลงราคา
กองการศึกษา
๔๘ ซื้อวัสดุกอ่ สร้าง จานวน ๖ รายการ
๑,๑๐๒.๑๐.-๑,๑๐๒.๑๐.- ตกลงราคา
เพือ่ นามาใช้งานของสานักปลัด เทศบาลตาบล
บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
๔๙ ซื้อวัสดุกอ่ สร้าง จานวน ๗ รายการ
๒,๐๖๕.๑๐.-๒,๐๖๕.๑๐.- ตกลงราคา
กองช่าง
๕๐ ซื้อสายไฟอลูมิเนียม ความยาว ๑๐๐ เมตร
๗๗๐.๔๐.- ๗๗๐.๔๐.- ตกลงราคา
จานวน ๑ ม้วน กองช่าง
๕๑ ซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน ๒ ชุด
๕๘,๐๐๐.- ๕๘,๐๐๐.- ตกลงราคา
กองคลัง
๕๒ ซื้อวัสดุอปุ กรณ์ จานวน ๒ รายการ
๑,๕๕๐.- ๑,๕๕๐.- ตกลงราคา
โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไม้จนั ทน์
พระราชทาน และปลูกดอกดาวเรือง เพือ่ ทูลเกล้าทูลเกล้า
กระหม่อมถวายในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรม-ศพ
๕๓ ซื้อปากกาสีน้ามัน จานวน ๔ ด้าม
๒๔๐.๒๔๐.- ตกลงราคา
กองคลัง

-๕รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เสนอราคาต่าสุด ๒๒๐/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๒๒๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๒๒๒/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๒๒๓/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๒๒๔/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐

ร้านบางปะกงเครือ่ งเขียน

ร้านบางปะกงเครือ่ งเขียน

นายสุมิตร แสวงไวศยสุข

นายสุมิตร แสวงไวศยสุข

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
ว.พานิช
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
ว.พานิช
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
จากัด

ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
ว.พานิช
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ชลบุรี
ว.พานิช
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
จากัด

บริษัท วัฒนผลบางปะกง
จากัด
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอส.ซี.โอ.
เอ็ม ซัพพลาย
ร้านต้อยกรีนพีช

บริษัท วัฒนผลบางปะกง
จากัด
บริษัท วัฒนผลบางปะกง
จากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอส.ซี.โอ.
เอ็ม ซัพพลาย
ร้านต้อยกรีนพีช

เสนอราคาต่าสุด ๒๒๕/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๒๒๖/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๒๒๗/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๒๒๘/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐

ร้านบางปะกงเครือ่ งเขียน

ร้านบางปะกงเครือ่ งเขียน

เสนอราคาต่าสุด ๒๒๙/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

๕๔ ซื้อน้ามันประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
จานวน ๒,๗๓๕.๐๔ ลิตร
๕๕ จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๐๐ เมตร
จานวน ๑ ป้าย โครงการอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชนหรือประชาชน
๕๖ จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน จานวน ๑ มื้อ และ
อาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน ๒ มื้อ
โครงการอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยแก่เยาวชนหรือประชาชน
๕๗ จ้างเพิม่ การ์ดจอ (VGA CARD) จานวน ๑ งาน
กองช่าง
๕๘ จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน จานวน ๑ มื้อ และ
อาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน ๒ มื้อ
โครงการอบรมเสริมสร้างโภชนาการทีด่ ี
๕๙ จ้างเหมาทาอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน ๑ มื้อ
โครงการทันตสุขภาพ
๖๐ จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน จานวน ๑ มื้อ และ
อาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน ๒ มื้อ
โครงการฝึกอบรมทาน้าหมักชีวภาพ
๖๑ จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๐๐ เมตร
จานวน ๑ ป้าย โครงการอบรมให้ความรูเ้ ยาวชน
เรือ่ งยาเสพติด

วงเงินทีจ่ ะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

-๖รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

บริษัท ช่วงรังษี จากัด

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เสนอราคาต่าสุด วันที่ ๓๑ ก.ค.๖๐

ตกลงราคา ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
โฆษณา

ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
โฆษณา

เสนอราคาต่าสุด ๑๖๓/๒๕๖๐
วันที่ ๑ ส.ค.๖๐

๘,๖๒๕.-

๘,๖๒๕.- ตกลงราคา นางวันดี ทองประเสริฐ

นางวันดี ทองประเสริฐ

เสนอราคาต่าสุด ๑๖๔/๒๕๖๐
วันที่ ๑ ส.ค.๖๐

๒,๑๔๐.๗,๕๐๐.-

๒,๑๔๐.- ตกลงราคา บริษัท ดี อาร์.คอนซัลแตนท์ บริษัท ดี อาร์.คอนซัลแตนท์
จากัด
จากัด
๗,๕๐๐.- ตกลงราคา นางวันดี ทองประเสริฐ
นางวันดี ทองประเสริฐ

เสนอราคาต่าสุด ๑๖๕/๒๕๖๐
วันที่ ๑ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๖๖/๒๕๖๐
วันที่ ๒ ส.ค.๖๐

๑,๑๒๕.-

๑,๑๒๕.- ตกลงราคา นางวันดี ทองประเสริฐ

นางวันดี ทองประเสริฐ

๗,๕๐๐.-

๗,๕๐๐.- ตกลงราคา นางวันดี ทองประเสริฐ

นางวันดี ทองประเสริฐ

เสนอราคาต่าสุด ๑๖๗/๒๕๖๐
วันที่ ๓ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๖๘/๒๕๖๐
วันที่ ๓ ส.ค.๖๐

๖๗,๔๐๐.- ๖๗,๔๐๐.- ตกลงราคา บริษัท ช่วงรังษี จากัด
๓๖๐.-

๓๖๐.-

๓๖๐.-

๓๖๐.-

ตกลงราคา ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
โฆษณา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
โฆษณา

เสนอราคาต่าสุด ๑๖๙/๒๕๖๐
วันที่ ๘ ส.ค.๖๐

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

๖๒ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จานวน ๑ คัน
๑๐,๐๐๐.- ๑๐,๐๐๐.- ตกลงราคา
โครงการอบรมให้ความรูเ้ ยาวชนเรือ่ งยาเสพติด
๖๓ จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน จานวน ๑ มื้อ และ
๘,๑๒๕.- ๘,๑๒๕.- ตกลงราคา
อาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน ๒ มื้อ
โครงการอบรมหใความรูเ้ ยาวชนเรือ่ งยาเสพติด
๖๔ จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๐๐ เมตร ๓๖๐.๓๖๐.- ตกลงราคา
โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์กบั หน่วยงาน
ภายนอก
๖๕ จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน จานวน ๑ มื้อ และ
๒๒,๕๐๐.- ๒๒,๕๐๐.- ตกลงราคา
อาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน ๒ มื้อ
โครงการอบรมพัฒนาสุขภาพจิตทีด่ ี
๖๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๔๓,๐๐๐.- ๒๔๓,๐๐๐.- ตกลงราคา
โดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางปะกง ๒/๔
หมู่ที่ ๑๙ ตาบลบางปะกง
๖๗ จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ๘,๑๑๐.๖๐.-๘,๑๑๐.๖๐.- ตกลงราคา
ตค-๒๘๖๙ ฉะเชิงเทรา กองช่าง
๖๘ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน
๒๓,๖๑๐.- ๒๓,๖๑๐.- ตกลงราคา
๘๒-๕๗๙๖ ฉะเชิงเทรา กองสาธารณสุขฯ
๖๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
๓๓๔,๐๐๐.- ๓๓๔,๐๐๐.- ตกลงราคา
สานักงานเทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
๗๐ จ้างสลับยางพร้อมถ่วงล้อและตั้งศูนย์ รถยนต์
๖๐๐.๖๐๐.- ตกลงราคา
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-๘๗๒๘ ฉะเชิงเทรา
๗๑ จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
๕๓๑.๗๙.- ๕๓๑.๗๙.- ตกลงราคา
กจ-๘๗๒๗ ฉะเชิงเทรา

-๗รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เสนอราคาต่าสุด ๑๗๐/๒๕๖๐
วันที่ ๘ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๗๑/๒๕๖๐
วันที่ ๘ ส.ค.๖๐

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
สุนทรพรทิพย์บริการ
นางวันดี ทองประเสริฐ

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
สุนทรพรทิพย์บริการ
นางวันดี ทองประเสริฐ

ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
เดอะ อาร์ต โฆษณา

ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
เดอะ อาร์ต โฆษณา

เสนอราคาต่าสุด ๑๗๒/๒๕๖๐
วันที่ ๘ ส.ค.๖๐

นางวันดี ทองประเสริฐ

นางวันดี ทองประเสริฐ

เสนอราคาต่าสุด ๑๗๓/๒๕๖๐
วันที่ ๘ ส.ค.๖๐

นายบรรพต สุวรรณเพชร

นายบรรพต สุวรรณเพชร

เสนอราคาต่าสุด ๑๗๔/๒๕๖๐
วันที่ ๑๘ ส.ค.๖๐

บริษัท เอ็นเอสพี.พาร์ท แอนด์ บริษัท เอ็นเอสพี.พาร์ท แอนด์ เสนอราคาต่าสุด ๑๗๕/๒๕๖๐
เซอร์วิส จากัด
เซอร์วิส จากัด
วันที่ ๑๘ ส.ค.๖๐
ร้านอู่ออ๊ ฟ การช่าง
ร้านอู่ออ๊ ฟ การช่าง
เสนอราคาต่าสุด ๑๗๖/๒๕๖๐
วันที่ ๑๘ ส.ค.๖๐
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
เสนอราคาต่าสุด ๑๗๗/๒๕๖๐
นัธยาพาณิชย์
นัธยาพาณิชย์
วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๐
บริษัท บุญยางบางปะกง จากัด บริษัท บุญยางบางปะกง จากัด เสนอราคาต่าสุด ๑๗๘/๒๕๖๐
วันที่ ๑๘ ส.ค.๖๐
บริษัท สุธร มอเตอร์ จากัด บริษัท สุธร มอเตอร์ จากัด เสนอราคาต่าสุด ๑๗๙/๒๕๖๐
วันที่ ๑๘ ส.ค.๖๐

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

๗๒ จ้างซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ
สานักปลัด
๗๓ จ้างเปลี่ยนกระจกประตูห้องประชุมสานักงานเทศบาล
ตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (หลังเก่า)
สานักปลัด
๗๔ จ้างทาป้ายเตือนสะพานชารุด พร้อมกรอบไม้อดั
จานวน ๒ อัน
๗๕ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน บน-๓๓๑๒ ฉะเชิงเทรา
๗๖ จ้างทาป้ายแผนทีแ่ สดงอาณาเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
ขนาด ๑X๒ เมตร จานวน ๑ ป้าย
๗๗ ค่าโครงการขุดลอกลารางสาธารณประโยชน์
หมู่ที่ ๑๖ ตาบลบางปะกง กองช่าง
๗๘ จ้างตัดธงประจาศูนย์อปพร. พร้อมคันธง
จานวน ๓ ชุด
๗๙ จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๐๐ เมตร
จานวน ๑ ป้าย โครงการผู้สูงอายุสดใส สุขภาพ
กายใจดี ชีวีมีสุข
๘๐ จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน จานวน ๑ มื้อ และ
และอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน ๒ มื้อ
โครงการผู้สูงอายุสดใส สุขภาพ ภายใจดี ชีวีมีสุข

วงเงินทีจ่ ะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

-๘รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

๕,๐๕๐.-

๕,๐๕๐.- ตกลงราคา ร้านรุง่ เรืองแอร์

ร้านรุง่ เรืองแอร์

๑,๒๐๐.-

๑,๒๐๐.- ตกลงราคา ร้านกิจเจริญ

ร้านกิจเจริญ

๗๕๐.-

๗๕๐.-

ตกลงราคา ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
เดอะ อาร์ต โฆษณา
ตกลงราคา อู่ออ๊ ฟ การช่าง

ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
เดอะ อาร์ต โฆษณา
อู่ออ๊ ฟ การช่าง

๙๓๐.-

๙๓๐.-

๗,๕๐๐.- ตกลงราคา ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
เดอะ อาร์ต โฆษณา

ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
เดอะ อาร์ต โฆษณา

๓๕,๖๐๐.- ๓๕,๖๐๐.- ตกลงราคา นายไกรฤกษ์ ขมหวาน

นายไกรฤกษ์ ขมหวาน

๙,๗๕๐.-

ร้าน นิว ๘๒

๗,๕๐๐.-

๔๕๐.-

๙,๗๕๐.- ตกลงราคา ร้าน นิว ๘๒
๔๕๐.-

ตกลงราคา ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
เดอะ อาร์ต โฆษณา

ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ต
เดอะ อาร์ต โฆษณา

๑๕,๐๐๐.- ๑๕,๐๐๐.- ตกลงราคา นางวันดี ทองประเสริฐ

นางวันดี ทองประเสริฐ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๐/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๑/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๒/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๓/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๔/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๕/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๖/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๗/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
เสนอราคาต่าสุด ๑๘๘/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐

ลาดับที่

งานทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ซื้อหรือจ้าง

๘๑ จ้างทาป้ายอะคริลิคศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบล
๒,๘๕๐.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ ขนาด ๔๕X๒๒๘
เซนติเมตร จานวน ๑ ป้าย
๘๒ จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล จานวน ๑ ป้าย
๔๕๐.โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
๘๓ จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน จานวน ๑ มื้อ และ
๗,๕๐๐.และอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน ๒ มื้อ
โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี

-๙รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
๒,๘๕๐.- ตกลงราคา ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ โฆษณา ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ โฆษณา เสนอราคาต่าสุด ๑๘๙/๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐
๔๕๐.-

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

ตกลงราคา ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ โฆษณา ร้าน อาร์ต เดอะ อาร์ โฆษณา เสนอราคาต่าสุด ๑๙๐/๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ ส.ค.๖๐

๗,๕๐๐.- ตกลงราคา นางวันดี ทองประเสริฐ

นางวันดี ทองประเสริฐ

เสนอราคาต่าสุด ๑๙๑/๒๕๖๐
วันที่ ๓๑ ส.ค.๖๐

