
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลนครรังสิต 
เรื่อง   สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน เดือน กรกฎาคม 2563 

 

*********************************** 
 

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจสอบได้ตามาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน  ให้มี
รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื ้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ  ผู้ได้รับการคัดเลือกในการซื้อหรือการจ้าง  เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ นั้น 

 

ในการนี้  เทศบาลนครรังสิต ได้จัดท าแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563  
เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดู  และหากประชาชนท่านใดขอทราบรายละเอียด  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เทศบาลนครรังสิต ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดตามแบบ สขร. 1 ที่แนบท้าย
ประกาศนี้) 
 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                             
 

                          ประกาศ  ณ  วันที่   7   สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

                             
 
 
 
 
 

 
                 
                   (นายไพโรจน์  อินทร์เนื่อง) 

                                รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 
                                        นายกเทศมนตรีนครรังสิต 



วงเงนิทีจ่ะ วิธีจัด เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ซ้ือ/จ้าง ซ้ือ/จ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จ้างซ่อมเคร่ืองอัดขยะมูลฝอยเคร่ืองที่ ๒ (๓๒๙ ๕๔ ๐๐๐๒) 71,155.00 71,155.00 เฉพาะ บริษทั เควเีอ็มเอส จ ากัด 71,155.00 บริษทั เควเีอ็มเอส จ ากัด 71,155.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1225/63

ลว. 1 ก.ค. 63
2 จ้างท าวดีีทัศน์การประเมินเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน 69,550.00 69,550.00 เฉพาะ บริษทั บา้นคู่บญุครีเอชั่น จ ากัด 69,550.00 บริษทั บา้นคู่บญุครีเอชั่น จ ากัด 69,550.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

ระดับประเทศ ประจ าป ี2563 จ านวน 1 งาน เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1226/63 
ลว. 1 ก.ค. 63

3 จ้างซ่อมรถ ๖ คัน ทะเบยีน นค-๔๘๙๑ ,บ-๓๕๐๒,๘๑-๖๒๙๗, 482,366.70 482,366.70 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 482,366.70 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 482,366.70 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
๘๒-๓๒๕๒,๘๒-๓๒๕๕ และ เคร่ืองตบดิน(๒๐๑ ๕๙ ๐๐๐๕) เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1227/63

ลว. 1 ก.ค. 63
4 จา้งซ่อมรถดูดส่ิงปฏกิลู ทะเบียน ๘๒-๐๗๗๕ (๐๐๙ ๔๘ ๐๐๐๒) 191,037.80 191,037.80 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 191,037.80 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 191,037.80 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1228/63
ลว. 1 ก.ค. 63

5 จา้งซ่อมรถบรรทุกขยะอดัท้าย ทะเบียน ๘๒-๔๕๖๒ (๐๑๑ ๔๑ ๐๐๒๐) 184,992.30 184,992.30 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 184,992.30 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 184,992.30 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1229/633

ลว. 1 ก.ค. 63
6 จ้างซ่อมรถดูดส่ิงปฏกิูล ทะเบยีน 82-0776 165,422.00 165,422.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 165,422.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 165,422.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1230/63 

ลว. 1 ก.ค. 63
7 จ้างท าส่ือประชาสัมพนัธ ์(งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะ รว ีโชวท์ะเล 100,000.00 รว ีโชวท์ะเล 100,000.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เทศบาลนครรังสิต) เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1231/63
ลว. 2 ก.ค. 63

8 จ้างเหมาซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ 10 ผืน 900.00 900.00 เฉพาะ นายภาษติ คุณทองค า 900.00 นายภาษติ คุณทองค า 900.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1232/63

ลว. 2 ก.ค. 63
9 จ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 11 เคร่ือง (ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 3) 16,500.00 16,500.00 เฉพาะ  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เทพวศิวกรและแอร์ 16,500.00  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เทพวศิวกรและแอร์ 16,500.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1233/63
ลว. 2 ก.ค. 63

10 จ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เทพวศิวกรและแอร์ 10,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เทพวศิวกรและแอร์ 10,500.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
 เลขที่ครุภัณฑ์ 420 49 0102-0103, 420 60 0497-0500, 420 62 0660 เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1235/63 
 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (สิริเวชชะพนัธอ์ุปถัมภ์) ลว. 3 ก.ค. 63

11 จ้างซ่อมตู้บรรทุกขยะ ๖ ตู้ (เบอร์๑,๖,๒๐,๑๘,๑๓,๕) 47,294.00 47,294.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรียงไกร เทคนิค 47,294.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรียงไกร เทคนิค 47,294.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1236/63 

ลว. 3 ก.ค. 63

12 จ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 6 เคร่ือง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เทพวศิวกรและแอร์ 9,000.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เทพวศิวกรและแอร์ 9,000.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
(ศูนย์บริการสาธารณสุข 2) เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1237/63

ลว. 3 ก.ค. 63

ผู้ไดร้บัการคัดเลือก และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้างราคากลางล าดบั

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดอืน กรกฎาคม  พ .ศ. 2563                                                                              แบบ สขร.1

งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง

เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
วันที ่ 7  สิงหาคม  2563

รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอรายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ



วงเงนิทีจ่ะ วิธีจัด เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ซ้ือ/จ้าง ซ้ือ/จ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

13 จ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 17,800.00 17,800.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เทพวศิวกรและแอร์ 17,800.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เทพวศิวกรและแอร์ 17,800.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
 (อนุกูลธญักิจอุปถัมภ)์ 10 เคร่ือง เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1238/63

ลว. 3 ก.ค. 63
14 จ้างล้างท าความสะอาดและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 11,100.00 11,100.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เทพวศิวกรและแอร์ 11,100.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เทพวศิวกรและแอร์ 11,100.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

6 ตัวของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1239/63 
ลว. 3 ก.ค. 63

15 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (นาฬิกายาม 1 เคร่ือง 19,260.00 19,260.00 เฉพาะ บริษทั เจ ซอฟท์ จ ากัด 19,260.00 บริษทั เจ ซอฟท์ จ ากัด 19,260.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
และ เคร่ืองบนัทึกการลาดตระเวน 10 ตัว) (งานไฟฟา้ถนน) เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1240/63

ลว. 3 ก.ค. 63
16 ซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (นาฬิกายาม 1 เคร่ือง 20,865.00 20,865.00 เฉพาะ บริษทั เจ ซอฟท์ จ ากัด 20,865.00 บริษทั เจ ซอฟท์ จ ากัด 20,865.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

และ เคร่ืองบนัทึกการลาดตระเวน 25 เคร่ือง) เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1241/63
ลว. 3 ก.ค. 63

17 จ้างซ่อมและล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 31,100.00 31,100.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เทพวศิวกรและแอร์ 31,100.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เทพวศิวกรและแอร์ 31,100.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เลขที่ครุภณัฑ์ 420 59 0509-0516 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1242/63 
ส่ิงอ านวยความสะดวก (AT2C) ลว. 3 ก.ค. 63

18 จ้างครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ (งานระดับมัธยมศึกษา) 300,960.00 300,960.00 เฉพาะ บริษทั สยามโกลบอลทีชชิ่ง จ ากัด 300,960.00 บริษทั สยามโกลบอลทีชชิ่ง จ ากัด 300,960.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
ปกีารศึกษา 2563 เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1243/63

ลว. 3 ก.ค. 63
19 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กง 7725  จ านวน 1 คัน 4,615.98 4,615.98 เฉพาะ บริษทั โตโยต้า เภตรา จ ากัด 4,615.98 บริษทั โตโยต้า เภตรา จ ากัด 4,615.98 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1302/63
ลว. 3 ก.ค. 63

20 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ า ๖ ล้อ ทะเบียน บฉ ๖๙๔๐ (๐๐๖ ๔๘ ๐๐๐๙) 95,925.50 95,925.50 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 95,925.50 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 95,925.50 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1244/63
ลว. 8 ก.ค. 63

21 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองโทรสาร (424 60 0001) 2,140.00 2,140.00 เฉพาะ บริษทั มิราเคิล เทคโนโลยี จ ากัด 2,140.00 บริษทั มิราเคิล เทคโนโลยี จ ากัด 2,140.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1245/63 
ลว. 8 ก.ค. 63

22 ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้ (โคมไฟฟา้ถนน) 1,350,000.00 1,050,000.00 ประกวดราคา 1. บริษทั เอสเอฟเทค เทคโนโลยี จ ากัด 668,750.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอทีเอส ซัพพลาย   668,750.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั สัญญาซ้ือขาย
อเิล็กทรอนิกส์ 2.บริษทั จันทร์สมบรูณ์ ไลท์ต้ิง จ ากัด ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1151/63
(e-bidding) 3. บริษัท สยาม พลัส อินเตอร์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด และเสนอราคาต่ าสุด ลว. 8 ก.ค. 63

4. บริษทั เอ็ม ที เอ็กซ์ พาวเวอร์ จ ากัด
5.  บริษัท ธรีะมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)

6.  บริษทั โกลบอล เทรด 1999 จ ากัด
7. บริษัท ดิจติอล บรอดคาสท์ ซิสเท็ม จ ากดั
8. บริษทั สุทธพิงษ ์ไลท์ต้ิง จ ากัด
9.  หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอทีเอส ซัพพลาย   
10. บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดอืน กรกฎาคม  พ .ศ. 2563                                                                              แบบ สขร.1
เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

ผู้ไดร้บัการคัดเลือก และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้างราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

วันที ่ 7  สิงหาคม  2563

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง



วงเงนิทีจ่ะ วิธีจัด เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ซ้ือ/จ้าง ซ้ือ/จ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

23 จ้างซ่อมรถจับสุนัข ทะเบยีน 81-7562 186,137.20 186,137.20 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 186,137.20 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 186,137.20 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1247/63 

ลว. 8 ก.ค. 63
24 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบยีน 82-1976 114,062.00 114,062.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 114,062.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 114,062.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่   CNTR-1248/63
ลว. 8 ก.ค. 63

25 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook 2 เคร่ือง 1,712.00 1,712.00 เฉพาะ บริษทั มิราเคิล เทคโนโลยี จ ากัด 1,712.00 บริษทั มิราเคิล เทคโนโลยี จ ากัด 1,712.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
(416 61 0003 และ 416 61 0004) เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1249/63

ลว. 8 ก.ค. 63
26 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะคอนเทนเนอร์ ทะเบยีน ๘๒-๔๒๙๘ 10,914.00 10,914.00 เฉพาะ บริษทั เควเีอ็มเอส จ ากัด 10,914.00 บริษทั เควเีอ็มเอส จ ากัด 10,914.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1250/63
ลว. 9 ก.ค. 63

27 จ้างซ่อมประตูเล่ือนพบัอัตโนมัติ (ด้านขาเข้า-ขาออก) จ านวน ๑ งาน 123,050.00 123,050.00 เฉพาะ บริษทั พกฤษ จ ากัด 123,050.00 บริษทั พกฤษ จ ากัด 123,050.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1251/63

ลว. 9 ก.ค. 63
28 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(เปล่ียนยางรถ ทะเบียน กข-๑๔๘๕) 14,552.00 14,552.00 เฉพาะ ร้านวเิชียรยางยนต์ 14,552.00 ร้านวเิชียรยางยนต์ 14,552.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1252/63
ลว. 9 ก.ค. 63

29 จ้างซ่อมรถแบคโฮ ทะเบยีน ตค-๒๑๖ 135,355.00 135,355.00 เฉพาะ บริษทั เคลฟเวอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 135,355.00 บริษทั เคลฟเวอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 135,355.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1253/63

ลว. 9 ก.ค. 63
30 จ้างซ่อมรถ ๒ คัน ทะเบยีน ต-๐๓๔๕ และ ตค-๖๕ โ 124,141.40 124,141.40 เฉพาะ บริษทั เคลฟเวอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 124,141.40 บริษทั เคลฟเวอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 124,141.40 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1254/63 
ลว. 9 ก.ค. 63

31 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง(เปล่ียนยางรถ ทะเบียน ๘๒-๔๓๐๐) 35,952.00 35,952.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อมรเทพ วศิวกรรม 35,952.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อมรเทพ วศิวกรรม 35,952.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1255/63 

ลว. 9 ก.ค. 63
32 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง(เปล่ียนยางรถบรรทุกชานต่ า 17,173.50 17,173.50 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อมรเทพ วศิวกรรม 17,173.50 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อมรเทพ วศิวกรรม 17,173.50 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

ทะเบยีน ๘๒-๓๒๕๕) เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1256/63
ลว. 9 ก.ค. 63

33 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง(เปล่ียนยางรถ ทะเบียน ๘๒-๗๒๖๒) 196,024.00 196,024.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อมรเทพ วศิวกรรม 196,024.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อมรเทพ วศิวกรรม 196,024.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1257/63 

ลว. 9 ก.ค. 63
34 จ้างซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ เลขครุภณัฑ์ 503-51-0023 4,100.00 4,100.00 เฉพาะ บริษทั ไททาเนียม ( ประเทศไทย) จ ากัด 4,100.00 บริษทั ไททาเนียม ( ประเทศไทย) จ ากัด 4,100.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1258/63
ลว. 9 ก.ค. 63

ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดอืน กรกฎาคม  พ .ศ. 2563                                                                              แบบ สขร.1

เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
วันที ่ 7  สิงหาคม  2563

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง



วงเงนิทีจ่ะ วิธีจัด เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ซ้ือ/จ้าง ซ้ือ/จ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

35 จ้างซ่อมไมล์วทิยุรถยนต์ทะเบยีน กต-2668 จ านวน ๑ งาน 4,200.00 4,200.00 เฉพาะ บริษทั เจ ซอฟท์ จ ากัด 4,200.00 บริษทั เจ ซอฟท์ จ ากัด 4,200.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1259/63 

ลว. 9 ก.ค. 63
36 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ 37,755.00 37,755.00 เฉพาะ ร้านเปา๋ตุง 37,755.00 ร้านเปา๋ตุง 37,755.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1260/63 
ลว. 9 ก.ค. 63

37 จ้างซ่อมรถตู้ทะเบยีน นค-๔๘๗๐ จ านวน ๑ คัน 642.00 642.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 642.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 642.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1301/63

ลว. 9 ก.ค. 63
38 จ้างเหมาโครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง บริเวณสวนสาธารณะ 470,200.00 470,200.00 เฉพาะ บริษทั พกฤษ จ ากัด 470,200.00 บริษทั พกฤษ จ ากัด 470,200.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

ซอยรังสิต-ปทุมธานี 14 ซอย 16 เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1261/63
ลว. 10 ก.ค. 63

39 ซ้ือวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ จ านวน 9,886 โดส 207,606.00 207,606.00 เฉพาะ บริษทั ฉัตรชัย กรุ๊ป จ ากัด 207,606.00 บริษทั ฉัตรชัย กรุ๊ป จ ากัด 207,606.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1262/63

ลว. 10 ก.ค. 63
40 จา้งตกแต่งประดับไฟราว (เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 380,000.00 380,000.00 เฉพาะ นางสาวลัดดาวลัย์ จินดาชวลิตกุล 380,000.00 นางสาวลัดดาวลัย์ จินดาชวลิตกุล 380,000.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓) ต้ังแต่วนัที ่๑๓ ก.ค. ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1263/63
ลว. 10 ก.ค. 63

41 จ้างจัดประดับตกแต่งเวทงีานบนัทกึเทปถวายพระพร จ านวน ๒ งาน 72,000.00 72,000.00 เฉพาะ นายปญัญา ธาราภมูิ 72,000.00 นายปญัญา ธาราภมูิ 72,000.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1264/63

ลว. 10 ก.ค. 63
42 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบยีน นค-๔๐๔๕ จ านวน ๑ คัน 26,996.10 26,996.10 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 26,996.10 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 26,996.10 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1278/63
ลว. 10 ก.ค. 63

43 จ้างซ่อมรถเก๋งทะเบยีน กง-๖๙๑๙ จ านวน ๑ คัน 58,646.70 58,646.70 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 58,646.70 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 58,646.70 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1280/63

ลว. 10 ก.ค. 63
44 จ้างซ่อมรถตู้ทะเบยีน นค-๕๒๖๖ จ านวน ๑ คัน 834.60 834.60 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 834.60 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 834.60 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1277/63 
ลว. 10 ก.ค. 63

45 จ้างซ่อมตู้บรรทุกขยะ เบอร์๘ (๐๒๘ ๕๑ ๐๐๑๑) 157,290.00 157,290.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรียงไกร เทคนิค 157,290.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรียงไกร เทคนิค 157,290.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1266/63

ลว. 13 ก.ค. 63
46 จ้างซ่อมเคร่ืองอัดขยะมูลฝอยเคร่ืองที๑่ (๓๒๙ ๕๑ ๐๐๐๑) 286,813.50 286,813.50 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรียงไกร เทคนิค 286,813.50 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรียงไกร เทคนิค 286,813.50 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1267/63 
ลว. 13 ก.ค. 63

เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
วันที ่ 7  สิงหาคม  2563

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดอืน กรกฎาคม  พ .ศ. 2563                                                                              แบบ สขร.1



วงเงนิทีจ่ะ วิธีจัด เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ซ้ือ/จ้าง ซ้ือ/จ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

47 จ้างซ่อมตู้บรรทุกขยะ ๓ ตู้ (เบอร์๑๐,๑๗,๒๐) 250,701.00 250,701.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรียงไกร เทคนิค 250,701.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรียงไกร เทคนิค 250,701.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1268/63

ลว. 13 ก.ค. 63
48 ซ้ือวสัดุส านักงาน (ส่ิงพมิพ์) จ านวน ๑ รายการ 12,700.00 12,700.00 เฉพาะ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 12,700.00 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 12,700.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1269/63
ลว. 13 ก.ค. 63

49 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๘ เคร่ือง 53,821.00 53,821.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ทองธนะชัย แอร์ เซอร์วสิ 53,821.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองธนะชัย แอร์ เซอร์วสิ 53,821.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1270/63 

ลว. 13 ก.ค. 63

50 จ้างซ่อมรถยนต์เกษตรอีแต๋น เลขที่ครุภณัฑ์ 026-50-0006 111,472.60 111,472.60 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรียงไกร เทคนิค 111,472.60 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรียงไกร เทคนิค 111,472.60 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1271/63 
ลว. 13 ก.ค. 63

51 จ้างซ่อมรถดูดส่ิงปฏกิูล ทะเบยีน 82-0776 29,960.00 29,960.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรียงไกร เทคนิค 29,960.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เกรียงไกร เทคนิค 29,960.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1272/63 

ลว. 13 ก.ค. 63
52 จ้างซ่อมเคร่ืองสูบน้ า ๒ เคร่ือง (๐๕๕ ๔๐ ๐๐๒๕ และ ๐๕๕ ๔๐ ๐๐๒๖) 241,285.00 241,285.00 เฉพาะ  บริษทั ชูชื่นวฒันา จ ากัด 241,285.00  บริษทั ชูชื่นวฒันา จ ากัด 241,285.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1273/63
ลว. 13 ก.ค. 63

53 ซ้ืออาหารกลางวัน จ านวน ๖๐ คน (เส้ียงรับรองในการประชุมราชการ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะ น.ส.ประไพศรี บญุคง 4,800.00 น.ส.ประไพศรี บญุคง 4,800.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
ภายในหน่วยงาน วนัที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๓) เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1274/63 

ลว. 13 ก.ค. 63
54 จ้างซ่อมวทิยุและวทิยุติดรถยนต์ จ านวน ๑ งาน 19,200.00 19,200.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บี.เจ.เทค 19,200.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด บี.เจ.เทค 19,200.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1275/63

ลว. 15 ก.ค. 63

55 จ้างซ่อมรถ ๒ คัน ทะเบยีน ๘๑-๔๕๐๖ และ ๘๑-๔๕๐๕ 448,554.70 448,554.70 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 448,554.70 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 448,554.70 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1276/63 

ลว. 15 ก.ค. 63

56 จ้างซ่อมรถ 2 คัน (ทะเบยีน 82-9936 และ 82-2974) 70,908.90 70,908.90 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 70,908.90 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 70,908.90 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1279/63
ลว. 15 ก.ค. 63

57 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบยีน 83-0362 81,587.50 81,587.50 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 81,587.50 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 81,587.50 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1281/63 
ลว. 15 ก.ค. 63

58 จ้างซ่อมเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (๔๔๖ ๖๑ ๐๑๐๕) 7,490.00 7,490.00 เฉพาะ บริษทั เฮอร์ริเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล 7,490.00 บริษทั เฮอร์ริเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล 7,490.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
 โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีด์ิ เจาะจง โพร์วายเดอร์ จ ากัด โพร์วายเดอร์ จ ากัด ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1282/63

ลว. 15 ก.ค. 63

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดอืน กรกฎาคม  พ .ศ. 2563                                                                              แบบ สขร.1

เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
วันที ่ 7  สิงหาคม  2563

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง



วงเงนิทีจ่ะ วิธีจัด เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ซ้ือ/จ้าง ซ้ือ/จ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

59 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบยีน 82-1976 98,964.30 98,964.30 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 98,964.30 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 98,964.30 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1283/63
ลว. 15 ก.ค. 63

60 จา้งซ่อมรถยนต์ทะเบียน ๘๑-๕๖๗๐ (๐๐๖-๕๓-๐๐๐๗) จ านวน ๑ คัน 9,929.60 9,929.60 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 9,929.60 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 9,929.60 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1290/63 

ลว. 15 ก.ค. 63
61 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ทะเบยีน บฉ-๓๙๑๒ จ านวน ๑ ลูก 4,708.00 4,708.00 เฉพาะ บริษทั วเิชียรยางยนต์ จ ากัด 4,708.00 บริษทั วเิชียรยางยนต์ จ ากัด 4,708.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1303/63 
ลว. 15 ก.ค. 63

62 ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองสูบน้ า จ านวน ๒ ลูก 9,416.00 9,416.00 เฉพาะ บริษทั วเิชียรยางยนต์ จ ากัด 9,416.00 บริษทั วเิชียรยางยนต์ จ ากัด 9,416.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
(เลขครุภณัฑ์ ๐๕๕-๕๐-๐๑๑๙ และ๐๕๕-๕๐-๐๑๓๖) เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1304/63 

ลว. 15 ก.ค. 63
63 จา้งซ่อมเคร่ืองสูบน้ า (เลขครุภณัฑ์ ๐๕๕-๕๔-๐๓๐๘) จ านวน ๑ เคร่ือง 3,702.20 3,702.20 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 3,702.20 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 3,702.20 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1307/63
ลว. 15 ก.ค. 63

64 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ทะเบยีน กจ-๙๕๘๓  4,708.00 4,708.00 เฉพาะ บริษทั วเิชียรยางยนต์ จ ากัด 4,708.00 บริษทั วเิชียรยางยนต์ จ ากัด 4,708.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
(เลขครุภณัฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๖๕) จ านวน ๑ ลูก เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1309/63

ลว. 15 ก.ค. 63
65 จ้างรถยนต์ทะเบยีน บฉ-๖๘๘๗ 59,438.50 59,438.50 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 59,438.50 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 59,438.50 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

(เลขครุภณัฑ์ ๐๐๖-๔๘-๐๐๐๘) จ านวน ๑ คัน เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1338/63
ลว. 15 ก.ค. 63

66 จ้างซ่อมรถ ๓ คัน (ทะเบียน ๘๑-๖๘๒๒ , ๘๒-๗๒๖๓ และ น-๙๗๒๔) 408,782.80 408,782.80 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 408,782.80 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 408,782.80 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1284/63 

ลว. 16 ก.ค. 63
67 จ้างซ่อมรถ ๒ คันทะเบยีน ๘๑-๕๔๐๕ และ ๘๒-๗๒๖๒ 349,547.60 349,547.60 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 349,547.60 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 349,547.60 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1285/63

ลว. 16 ก.ค. 63

68 จ้างซ่อมรถ ๒ คันทะเบยีน ต-๐๓๔๖และ บ-๓๘๓๐ 323,846.20 323,846.20 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 323,846.20 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 323,846.20 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1287/63 

ลว. 16 ก.ค. 63
69 จ้างซ่อมบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบยีน ๘๒-๑๘๐๖ (๐๐๒ ๔๙ ๐๐๐๖) 187,934.80 187,934.80 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 187,934.80 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 187,934.80 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1288/63
ลว. 16 ก.ค. 63

70 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ เลขครุภณัฑ์ 416-61-0004 2,354.00 2,354.00 เฉพาะ บริษทั มิราเคิล เทคโนโลยี จ ากัด 2,354.00 บริษทั มิราเคิล เทคโนโลยี จ ากัด 2,354.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CCNTR-1291/63 

ลว. 16 ก.ค. 63

รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดอืน กรกฎาคม  พ .ศ. 2563                                                                              แบบ สขร.1

เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
วันที ่ 7  สิงหาคม  2563

ล าดบั ผู้ไดร้บัการคัดเลือก และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้างงานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง



วงเงนิทีจ่ะ วิธีจัด เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ซ้ือ/จ้าง ซ้ือ/จ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

71 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2 รายการ (ลูกรัง,หนิคลุก) 485,780.00 485,780.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ผดุง เอ็นจิเนียร่ิง 485,780.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ผดุง เอ็นจิเนียร่ิง 485,780.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง  แอนด์ คอนสตรัคชั่น  แอนด์ คอนสตรัคชั่น ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1292/63

ลว. 16 ก.ค. 63
72 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถกวาดดูดฝุ่น ทะเบียน 82-2973) 92,020.00 92,020.00 เฉพาะ บริษทั เคลฟเวอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 92,020.00 บริษทั เคลฟเวอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 92,020.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1293/63 
ลว. 16 ก.ค. 63

73 ซ้ือวัสดุในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองรังสิตประยูรศักด์ิ ช่วงคลอง 35,909.20 35,909.20 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปทุมธานี วสัดุภณัฑ์ 35,909.20 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปทุมธานี วสัดุภณัฑ์ 35,909.20 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
ระบายน้ าที่หนึ่ง (เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1300/63 
พระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ลว. 16 ก.ค. 63

74 จ้างซ่อมแซม ๕ รายการ(เคร่ืองสูบน้ า ๓ เคร่ือง,เล่ือยยนต์ และรถเกรด ถข-๑) 192,867.50 192,867.50 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 192,867.50 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 192,867.50 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1316/63 

ลว. 16 ก.ค. 63
75 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงฝาบอ่พกั ซอยรังสิต-นครนายก 6 471,300.00 471,300.00 เฉพาะ บริษทั พกฤษ จ ากัด 471,300.00 บริษทั พกฤษ จ ากัด 471,300.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

 ช่วง 3 ท้ายซอย เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1294/63 
ลว. 17 ก.ค. 63

76 จ้างซ่อมเคร่ืองพ่นละอองฝอยติดท้ายรถยนต์ เลขครุภณัฑ์ 625-46-0006 33,500.00 33,500.00 เฉพาะ ร้านชัยสิริ 33,500.00 ร้านชัยสิริ 33,500.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1295/63

ลว. 17 ก.ค. 63
77 จ้างซ่อมเคร่ืองพน่หมอกควนั เลขครุภณัฑ์ 625-49-0007 22,385.00 22,385.00 เฉพาะ ร้านชัยสิริ 22,385.00 ร้านชัยสิริ 22,385.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1296/63 
ลว. 17 ก.ค. 63

78 จ้างซ่อมเรือสแตนเลส (033 57 0081) 2,835.50 2,835.50 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 2,835.50 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 2,835.50 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่   CNTR-1297/63
ลว. 17 ก.ค. 63

79 ซ้ือยางรถยนต์(รถตู้) ทะเบยีน นค-2976 จ านวน ๔ เส้น 15,408.00 15,408.00 เฉพาะ บริษทั วเิชียรยางยนต์ จ ากัด 15,408.00 บริษทั วเิชียรยางยนต์ จ ากัด 15,408.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1308/63 

ลว. 17 ก.ค. 63
80 จ้างท าปา้ยโครงการจิตอาสาพระราชทาน จ านวน ๑ งาน 7,490.00 7,490.00 เฉพาะ บริษทั เค คัลเลอร์ (1997) จ ากัด 7,490.00 บริษทั เค คัลเลอร์ (1997) จ ากัด 7,490.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่   CNTR-1352/63 
ลว. 17 ก.ค. 63

81 ซ้ืออุปกรณ์ในการจัดงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 69,780.00 69,780.00 เฉพาะ ร้านเปา๋ตุง 69,780.00 ร้านเปา๋ตุง 69,780.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
(วนัที่ ๒๒ กค. ๖๓) จ านวน ๑ รายการ เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1363/63 

ลว. 17 ก.ค. 63
82 ซ้ือรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั จ านวน ๑ งาน 6,420.00 6,420.00 เฉพาะ บริษทั เค คัลเลอร์ (1997) จ ากัด 6,420.00 บริษทั เค คัลเลอร์ (1997) จ ากัด 6,420.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1364/63 
ลว. 17 ก.ค. 63

วันที ่ 7  สิงหาคม  2563

รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง ผู้ไดร้บัการคัดเลือก และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดอืน กรกฎาคม  พ .ศ. 2563                                                                              แบบ สขร.1

เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี



วงเงนิทีจ่ะ วิธีจัด เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ซ้ือ/จ้าง ซ้ือ/จ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

83 จ้างซ่อมรถพน่ยุง ทะเบยีน บธ-144 11,320.60 11,320.60 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 11,320.60 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 11,320.60 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1298/63 
ลว. 20 ก.ค. 63

84 จ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น ทะเบยีน 82-2973 31,864.60 31,864.60 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 31,864.60 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 31,864.60 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1299/63 
ลว. 20 ก.ค. 63

85 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ลูกรัง,หนิคลุก) 454,322.00 454,322.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ผดุง เอ็นจิเนียร่ิง 454,322.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ผดุง เอ็นจิเนียร่ิง 454,322.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง แอนด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนสตรัคชั่น ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1305/63 
ลว. 20 ก.ค. 63

86 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบยีน 82-7318 55,682.80 55,682.80 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 55,682.80 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 55,682.80 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1306/63 
ลว. 20 ก.ค. 63

87 เช่าเคร่ืองขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์  (โครงการจิตอาสาเฉลิม 12,000.00 12,000.00 เฉพาะ นายวชัรพงษ ์ศิริผลา 12,000.00 นายวชัรพงษ ์ศิริผลา 12,000.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาส เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1314/63
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๓) ลว. 20 ก.ค. 63

88 ซ้ืออาหารกลางวัน จ านวน ๔ คน (เล้ียงรับรองคณะตรวจประเมิน 300.00 300.00 เฉพาะ นางจินดาพร ฐานนท์พริิยกร 300.00 นางจินดาพร ฐานนท์พริิยกร 300.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
ประสิทธภิาพของอปท.(LPA) วนัที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓) เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1321/63

ลว. 20 ก.ค. 63
89 จ้างซ่อมโซฟาชุดรับแขก จ านวน ๒ ชุด (หอ้งหงส์มังกร ชั้น ๑๒) 15,600.00 15,600.00 เฉพาะ นางสาวนภาพรรณ กล่ินเกล้ียง 15,600.00 นางสาวนภาพรรณ กล่ินเกล้ียง 15,600.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1323/63
ลว. 20 ก.ค. 63

90 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9 รายการ เพือ่ใชใ้นการจดังาน วันเฉลิมพระชนม์พรรษา 185,324.00 185,324.00 เฉพาะ  หา้งหุน้ส่วนจ ากัดปทุมธานี วสัดุภณัฑ์ 185,324.00  หา้งหุน้ส่วนจ ากัดปทุมธานี วสัดุภณัฑ์ 185,324.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
รัชกาลที่10 และวนัพระราชสมภพพระบรมราชชนนีพนัปหีลวง เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่   CNTR-1325/63 

ลว. 20 ก.ค. 63
91 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6 รายการ เพือ่ใชใ้นการจดังาน วันเฉลิมพระชนม์พรรษา 128,828.00 128,828.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด มัลติซัพพลาย 128,828.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด มัลติซัพพลาย 128,828.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

รัชกาลที่10 และวนัพระราชสมภพพระบรมราชชนนีพนัปหีลวง เจาะจง  อีควปิเมนท์ 1998  อีควปิเมนท์ 1998 ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1329/63
ลว. 20 ก.ค. 63

92 จา้งซ่อมเคร่ืองเรือ (เลขครุภัณฑ์ ๐๓๓-๔๘-๐๐๐๔) จ านวน ๑ งาน 89,398.50 89,398.50 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 89,398.50 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 89,398.50 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1337/63 
ลว. 20 ก.ค. 63

93 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปล่ียนแบตเตอร่ี ทะเบียน ๘๒-๐๕๖๒) 8,132.00 8,132.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 8,132.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 8,132.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1311/63
ลว. 21 ก.ค. 63

94 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ เลขครุภณัฑ์ ๔๑๖ ๕๕ ๐๒๙๑ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะ บริษทั มิราเคิล เทคโนโลยี จ ากัด 3,210.00 บริษทั มิราเคิล เทคโนโลยี จ ากัด 3,210.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1313/63
ลว. 21 ก.ค. 63

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดอืน กรกฎาคม  พ .ศ. 2563                                                                              แบบ สขร.1
เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

วันที ่ 7  สิงหาคม  2563

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง



วงเงนิทีจ่ะ วิธีจัด เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ซ้ือ/จ้าง ซ้ือ/จ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

94 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ เลขครุภณัฑ์ ๔๑๖ ๕๕ ๐๒๙๑ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะ บริษทั มิราเคิล เทคโนโลยี จ ากัด 3,210.00 บริษทั มิราเคิล เทคโนโลยี จ ากัด 3,210.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1313/63
ลว. 21 ก.ค. 63

95 จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ าภายในเขตเทศบาลนครรังสิต 191,600.00 191,600.00 เฉพาะ นางสาวนภาพรรณ กล่ินเกล้ียง 191,600.00 นางสาวนภาพรรณ กล่ินเกล้ียง 191,600.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1317/63 
ลว. 21 ก.ค. 63

96 จ้างซ่อมรถยนต์ ๒ คันทะเบยีน ตค-๑๓๔ และ บจ ๗๗๖๕ 54,131.30 54,131.30 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 54,131.30 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 54,131.30 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1319/63 
ลว. 21 ก.ค. 63

97 จ้างซ่อมรถตู้ ทะเบยีน นค-3183 2,033.00 2,033.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 2,033.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 2,033.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1319/63 
ลว. 22 ก.ค. 63

98 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบยีน 82-7541 37,985.00 37,985.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 37,985.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 37,985.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1319/63 
ลว. 22 ก.ค. 63

99 จ้างซ่อมรถ ๔ คัน ทะเบยีน ๘๒-๓๒๕๕ , ๘๒-๓๒๕๕ , 259,742.50 259,742.50 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 259,742.50 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 259,742.50 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
 ๘๑-๖๒๙๗ , ๘๒-๓๒๕๓ , น-๙๗๒๐ เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1319/63 

ลว. 22 ก.ค. 63
100 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 23 รายการ (ศูนย์บริการสาธารณสุข 4) 14,982.00 14,982.00 เฉพาะ ร้านทรัพย์ทวผีล 14,982.00 ร้านทรัพย์ทวผีล 14,982.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1327/63
ลว. 22 ก.ค. 63

101 ซ้ือวสัดุส านักงานจ านวน16 รายการ(ศูนย์บริการสาธารณสุข 4) 3,640.00 3,640.00 เฉพาะ ร้านทรัพย์ทวผีล 3,640.00 ร้านทรัพย์ทวผีล 3,640.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1328/63
ลว. 22 ก.ค. 63

102 จ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 39,796.52 39,796.52 เฉพาะ บริษทั เค คัลเลอร์ (1997) จ ากัด 39,796.52 บริษทั เค คัลเลอร์ (1997) จ ากัด 39,796.52 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1356/63 
 (วนัที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓) ลว. 22 ก.ค. 63

103 ซ้ือดอกไม้สดและเคร่ืองไทยธรรม (เนื่องในโอกาสวนัเฉลิม 12,000.00 12,000.00 เฉพาะ นายปญัญา ธาราภมูิ 12,000.00 นายปญัญา ธาราภมูิ 12,000.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
พระชนมพรรษา ในวนัที่ ๒๘ กค. ๖๓) จ านวน ๑ งาน เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1357/63 

ลว. 22 ก.ค. 63
104 เช่าเวบ็โฮสต้ิงและโดเมน (org) ของเทศบาลนครรังสิต จ านวน ๑ งาน 24,396.00 24,396.00 เฉพาะ ดรากอนไฮสปดี 24,396.00 ดรากอนไฮสปดี 24,396.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1330/63 
ลว. 22 ก.ค. 63

105 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง(ยาง) ทะเบยีน 81-7562 63,885.42 63,885.42 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อมรเทพ วศิวกรรม 63,885.42 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อมรเทพ วศิวกรรม 63,885.42 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1331/63
ลว. 23 ก.ค. 63

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดอืน กรกฎาคม  พ .ศ. 2563                                                                              แบบ สขร.1
เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

วันที ่ 7  สิงหาคม  2563

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง



วงเงนิทีจ่ะ วิธีจัด เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ซ้ือ/จ้าง ซ้ือ/จ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

106 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 49 รายการ 336,145.85 336,145.85 เฉพาะ บริษทั เคลฟเวอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 336,145.85 บริษทั เคลฟเวอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 336,145.85 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1332/63 
ลว. 23 ก.ค. 63

107 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 36 รายการ 491,081.85 491,081.85 เฉพาะ บริษทั เคลฟเวอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 491,081.85 บริษทั เคลฟเวอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 491,081.85 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1333/63
ลว. 23 ก.ค. 63

108 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง(ยาง) ทะเบยีน 82-4562 80,678.00 80,678.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อมรเทพ วศิวกรรม 80,678.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อมรเทพ วศิวกรรม 80,678.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1334/63 
ลว. 23 ก.ค. 63

109 ซ้ือวสัดุครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 23,000.00 23,000.00 เฉพาะ บริษทั เฮอร์ริเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล 23,000.00 บริษทั เฮอร์ริเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล 23,000.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง โพร์วายเดอร์ จ ากัด โพร์วายเดอร์ จ ากัด ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1335/63
ลว. 24 ก.ค. 63

110 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ (สระวา่ยน้ า) 20,400.00 20,400.00 เฉพาะ บริษทั เฮอร์ริเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล 20,400.00 บริษทั เฮอร์ริเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล 20,400.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง โพร์วายเดอร์ จ ากัด โพร์วายเดอร์ จ ากัด ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1336/63
ลว. 23 ก.ค. 63

112 จ้างเหมาโครงการติดต้ังไฟฟา้จุดตัดแยกสะพานข้ามคลองหนา้หมู่บา้นฟา้ลากูล 261,800.00 261,800.00 เฉพาะ บริษทั พกฤษ จ ากัด 261,800.00 บริษทั พกฤษ จ ากัด 261,800.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1339/63
ลว. 24 ก.ค. 63

113 จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า ทะเบียน ตค-๑๓๔ (๐๓๔ ๔๖ ๐๐๐๑) 70,812.60 70,812.60 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 70,812.60 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 70,812.60 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1340/63
ลว. 29 ก.ค. 63

114 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (เปล่ียนแบตเตอร่ี 4,815.00 4,815.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 4,815.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 4,815.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 
เคร่ืองสูบน้ า ๐๕๕ ๓๙ ๐๐๑๐) เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1341/63

ลว. 29 ก.ค. 63
115 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๑ รายการ 4,032.00 4,032.00 เฉพาะ ร้านมีตังค์เคร่ืองเขียน 4,032.00 ร้านมีตังค์เคร่ืองเขียน 4,032.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1342/63
ลว. 29 ก.ค. 63

116 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ 19,842.00 19,842.00 เฉพาะ ร้านมีตังค์เคร่ืองเขียน 19,842.00 ร้านมีตังค์เคร่ืองเขียน 19,842.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1343/63
ลว. 29 ก.ค. 63

117 จ้างซ่อมรถสุขาเคล่ือนที่ ทะเบยีน 81-9954 41,195.00 41,195.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 41,195.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 41,195.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1344/63
ลว. 30 ก.ค. 63

118 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะติดเชื้อ ทะเบยีน 83-0104 56,175.00 56,175.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 56,175.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 41,195.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่  CNTR-1345/63
ลว. 30 ก.ค. 63

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดอืน กรกฎาคม  พ .ศ. 2563                                                                              แบบ สขร.1
เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

วันที ่ 7  สิงหาคม  2563

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง



วงเงนิทีจ่ะ วิธีจัด เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ซ้ือ/จ้าง ซ้ือ/จ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือ/จ้าง

119 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน ๑ รายการ 2,086.50 2,086.50 เฉพาะ บริษทั เสรีวสุิทธิ์ ฮาร์ดแวร์ จ ากัด 2,086.50 บริษทั เสรีวสุิทธิ์ ฮาร์ดแวร์ จ ากัด 2,086.50 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1346/63
ลว. 30 ก.ค. 63

120 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (หมึกเคร่ืองพมิพ ์๒ รายการ) 53,928.00 53,928.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัดปทุมธานี วสัดุภณัฑ์ 53,928.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดปทุมธานี วสัดุภณัฑ์ 53,928.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1348/63
ลว. 30 ก.ค. 63

121 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ 2,280.00 2,280.00 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด มัลติซัพพลาย 2,280.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด มัลติซัพพลาย 2,280.00 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง อีควปิเมนท์ 1998 อีควปิเมนท์ 1998 ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1349/63 
ลว. 30 ก.ค. 63

122 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบยีน 82-4722 9,469.50 9,469.50 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 9,469.50 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 9,469.50 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1350/63 
ลว. 30 ก.ค. 63

123 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบยีน 82-1976 5,981.30 5,981.30 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 5,981.30 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นาคนิกร 5,981.30 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1351/63 
ลว. 30 ก.ค. 63

124 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน ๘ รายการ 100,820.75 100,820.75 เฉพาะ บริษทั มิราเคิล เทคโนโลยี จ ากัด 100,820.75 บริษทั มิราเคิล เทคโนโลยี จ ากัด 100,820.75 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1354/63 
ลว. 31 ก.ค. 63

125 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 18 รายการ 195,918.07 195,918.07 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัดปทุมธานี วสัดุภณัฑ์ 195,918.07 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดปทุมธานี วสัดุภณัฑ์ 195,918.07 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1355/63 
ลว. 31 ก.ค. 63

126 จ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น ทะเบยีน 82-2973 301,279.90 301,279.90 เฉพาะ บริษทัเคลฟเวอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 301,279.90 บริษทัเคลฟเวอร์ เซอร์วสิ จ ากัด 301,279.90 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1358/63
ลว. 31 ก.ค. 63

127 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 29 รายการ 289,285.20 289,285.20 เฉพาะ หา้งหุน้ส่วนจ ากัดปทุมธานี วสัดุภณัฑ์ 289,285.20 หา้งหุน้ส่วนจ ากัดปทุมธานี วสัดุภณัฑ์ 289,285.20 เปน็ผู้ที่มีคุณสมบติั ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 

เจาะจง ตรงตามข้อก าหนด เลขที่ CNTR-1359/63
ลว. 31 ก.ค. 63

                                                                                                            สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดอืน กรกฎาคม  พ .ศ. 2563                                                                              แบบ สขร.1
เทศบาลนครรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี

วันที ่ 7  สิงหาคม  2563

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือก และราคาทีต่กลงซ้ือ/จ้าง

(นายไพโรจน ์ อนิทร์เนือ่ง)

  นายกเทศมนตรีนครรังสิต
รองนายกเทศมนตรี  ปฏบิติัราชการแทน


