
 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 1 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

1 1/2561 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจํา 9,761,242.88 9,761,242.88 เฉพาะเจาะจง 1. สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด สหกรณโคนมไทยมิลค จํากัด ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ระเบียบฯ

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ประจําป     เสนอ 9,761,242.88 บาท เปนเงิน 9,761,242.88 บาท

งบประมาณ 2561

2 1/2561 จางดําเนินการใหบริการรักษาความปลอดภัย 684,000 654,840 สอบราคา 1. บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม.ทู.ซี. บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม.ทู.ซี. คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

ณ บริเวณศูนยสิ่งแวดลอมศึกษา พระเจดีย     เสนอ 553,920 บาท เปนเงิน 552,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

กลางน้ํา 2. บจก.รักษาความปลอดภัย พีพีเอจี

    เสนอ 587,640 บาท

3. บจก.รักษาความปลอดภัย

    ไฮคลาส เอส แอนด เซอรวิส

    เสนอ 558,000 บาท

3 2/2561 จางดําเนินการใหบริการรักษาความปลอดภัย 630,000 630,000 สอบราคา 1. บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม.ทู.ซี.  บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม.ทู.ซี. คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

ณ บริเวณสํานักงานเทศบาลนครระยอง     เสนอ 581,148 บาท เปนเงิน 580,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. บจก.รักษาความปลอดภัย พี พี เอ จี

    เสนอ 587,640 บาท

3. บจก.รักษาความปลอดภัย 

    ที.เอ็น.เอ็น การด แอนด เซอรวิส

    เสนอ 597,060 บาท

4. บจก.รักษาความปลอดภัยกุลธิชา

    เสนอ 611,892 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 2 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง

5. บจก.รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี.กรุป

    เสนอ 620,109.98 บาท

4 3/2561 จางดําเนินการดูแลรักษาความปลอดภัย 630,000 630,000 สอบราคา 1. บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม.ทู.ซี.  บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม.ทู.ซี. คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

สวนสาธารณะ (สวนศรีเมือง)     เสนอ 581,148 บาท เปนเงิน 580,800 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. บจก.รักษาความปลอดภัย พี พี เอ จี

    เสนอ 587,640 บาท

3. บจก.รักษาความปลอดภัย 

    ที.เอ็น.เอ็น การด แอนด เซอรวิส

    เสนอ 597,060 บาท

4. บจก.รักษาความปลอดภัยกุลธิชา

    เสนอ 611,892 บาท

5. บจก.รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี.กรุป

    เสนอ 666,795.06 บาท

5 4/2561 จางซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในเขต 2,400,000 2,400,000 e-Auction 1. หจก.ภูมิฐานดี หจก.ภูมิฐานดี คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

เทศบาลนครระยอง     เสนอ 2,394,000 บาท เปนเงิน 2,394,000 บาท ถูกตอง เสนอรายเดียว

6 5/2561 จางเหมาและเชาเครื่องถายเอกสารของ 360,000 มิเตอรละ 44 สตางค สอบราคา 1. รานกมลภัณฑ รานก็อปป เซ็นเตอร คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 1 เครื่อง     เสนอ 360,000 บาท เปนเงิน 345,600 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

มิเตอรละ 44 สตางค 2. รานก็อปป เซ็นเตอร

    เสนอ 348,000 บาท



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 3 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง

7 6/2561 จางดําเนินการตามโครงการพัฒนาความรู 6,000,000 6,000,000 e-Auction 1. โรงเรียนภาษาอังกฤษระยอง โรงเรียนภาษาอังกฤษระยอง คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

และทักษะการใชภาษาตางประเทศในโรงเรียน     เสนอ 5,980,000 บาท เปนเงิน 5,980,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

สังกัดเทศบาลนครระยอง  ประจําปงปม. 2560

8 7/2561 จางดูและระบบคอมพิวเตอรของหองสมุด 180,000 180,000 สอบราคา 1. น.ส.ราญา ลายรัศมี น.ส.ราญา ลายรัศมี คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

ประชาชนเทศบาลนครระยอง ประจําปงปม. 2561     เสนอ 180,000 บาท เปนเงิน 180,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. น.ส.ปยะฉัตร กระจางแจง (รายท่ี 2 เอกสารหลักฐาน

    เสนอ 216,000 บาท ไมถูกตอง)

9 8/2561 จางเหมาบริการเก็บขนและกําจัดมูลฝอย 216,000 216,000 สอบราคา 1. บจก.เทร็นด อินเตอรเทรด บจก.เทร็นด อินเตอรเทรด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

ติดเชื้อ ดวยเตาเผาปลอดมลพิษ ประจําป     เสนอ 216,000 บาท เปนเงิน 216,000 บาท ถูกตอง เสนอรายเดียว

งบประมาณ 2561

10 9/2561 จางกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครระยอง 8,748,320 8,748,320 พิเศษ 1. บจก.บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง บจก.บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง ปฏิบัติตามระเบียบฯ

ประจําปงบประมาณ 2561     เสนอ 8,748,320 บาท เปนเงิน 8,748,320 บาท

11 10/2561 จางเหมาใหบริการตรวจวิเคราะหทางหอง 1,600,000 1,600,000 สอบราคา 1. บจก.เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส บจก.เนชั่นแนล เฮลทแคร คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

ปฏิบัติการคลินิกชุมชนอบอุน เทศบาล     เสนอ 1,476,042 บาท ซิสเท็มส ถูกตอง เสนอรายเดียว

นครระยอง ประจําปงบประมาณ 2561 เปนเงิน 1,476,042 บาท

12 11/2561 จางดูแลรักษาความสะอาดคลินิคชุมชนอบอุน 748,000 599,700 สอบราคา 1. บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม.ทู.ซี. บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม.ทู.ซี. คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

เทศบาลนครระยอง     เสนอ 594,998.40 บาท เปนเงิน 594,996 บาท ถูกตอง เสนอรายเดียว

2. บจก.คชสารคลีนนิ่ง แอนด เซอรวิส



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 4 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง

    เสนอ 747,700 บาท

3. บจก.รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี.กรุป

    เสนอ 868,776.10 บาท

4. บจก.เจเอสคลีนนิ่ง

    เสนอ 598,087.20 บาท

13 12/2561 จางทํางานการเชาและบริหารโครงขายระบบ 600,000 600,000 สอบราคา 1. หจก.คลองใหญ เคเบิ้ล ทีวี บจก.เน็ตเวิรค เคเบิ้ล ทีวี คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

เสียงตามสายของเทศบาลนครระยอง     เสนอ 590,000 บาท เปนเงิน 540,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

ประจําปงบประมาณ 2561 2. บจก.เน็ตเวิรค เคเบิ้ล ทีวี

    เสนอ 540,000 บาท

14 13/2561 จางเอกชนจัดทําวารสารประชาสัมพันธ ของ 360,000 359,520 สอบราคา 1. บจก.พี อาร เจ ดีไซน สตูติโอ บจก.ระยองกันเอง คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

เทศบาลนครระยอง ประจําปงบประมาณ 2561     เสนอ 359,520 บาท เปนเงิน 321,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. รานเทิดใจ เอ แอนด พี ซัพพลาย (รายท่ี 2 เอกสารหลักฐาน

    เสนอ 330,000 บาท ไมถูกตอง)

3. บจก.คิดดี มีดี

    เสนอ 321,000 บาท

15 14/2561 จางปรับปรุงผิวจราจรถนนสัมฤทธิ์ 6,200,000 6,101,000 e-Auction 1. หจก.จีรนารถกอสราง หจก.จีรนารถกอสราง คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

    เสนอ 6,071,000 บาท เปนเงิน 6,071,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. บจก.กรุงเทพ คอนกรีต (1989)

    เสนอ 6,086,000 บาท



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 5 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง

3. บจก.ระยองวิศวโยธา

    เสนอ 6,091,000 บาท

4. บจก.พรหมโยธาการระยอง (1993)

    เสนอ 6,091,000 บาท

5. บจก.เพอมาเนนท คอนสตรัคชั่น

    เสนอ 6,091,000 บาท

6. หจก.ซี.เค.วิศวโยธาการกอสราง

    เสนอ 6,091,000 บาท

7. หจก.ทวีผลพัฒนากอสราง

    เสนอ 6,091,000 บาท

8. บจก.บุญนําโชคพัฒนา

    เสนอ 6,091,000 บาท

16 9. บจก.ตั้งเจริญ

    เสนอ 6,091,000 บาท

10. หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

    เสนอ 6,091,000 บาท

11. บจก.สุวลี

    เสนอ 6,091,000 บาท

12. หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 6 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง

    เสนอ 6,091,000 บาท

13. บริษัท เสริฐการโยธา จํากัด

    เสนอ 6,091,000 บาท

17 15/2561 จางกอสรางปรับปรุงถนน พรอมระบบ 8,000,000 8,000,000 e-Auction 1. หจก.ซี.เค.วิศวโยธาการกอสราง หจก.ซี เค วิศวโยธาการกอสราง คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

ระบายน้ํา ถนนริมน้ํา ชวงสะพานดําถึง     เสนอ 7,950,000 บาท เปนเงิน 7,950,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

สํานักงานชลประทานจังหวัดระยอง 2. บจก.กรุงเทพคอนกรีต (1989) (ประกาศจางตามระเบียบ

    เสนอ 7,980,000 บาท ก.มหาดไทย พ.ศ. 2535ฯ)

3. บจก.ระยองผลิตภัณฑคอนกรีต

    เสนอ 7,990,000 บาท

4. หจก.จีรนารถกอสราง

    เสนอ 7,990,000 บาท

5. หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

    เสนอ 7,990,000 บาท

6. บจก.พรหมโยธาการระยอง(1993)

    เสนอ 7,990,000 บาท

7. หจก.ทวีผลพัฒนากอสราง

    เสนอ 7,990,000 บาท

8. หจก.กิจสัมพันธ

    เสนอ 7,990,000 บาท



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 7 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง

9. บจก.ตั้งเจริญ

    เสนอ 7,990,000 บาท

10. บจก.บุญนําโชคพัฒนา

    เสนอ 7,990,000 บาท

11. หจก.ราชสีมากนกวรรณกอสราง

    เสนอ 7,990,000 บาท

12. บจก.เสริฐการโยธา

    เสนอ 7,990,000 บาท

18 16/2561 จางกอสรางปรับปรุงถนน พรอมระบบ 3,300,000 2,900,000 e-Auction 1. หจก.ซี.เค.วิศวโยธาการกอสราง หจก.ซี เค วิศวโยธาการกอสราง คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

ระบายน้ํา ถนนเรือนจําและซอยแยก ซอย 2     เสนอ 2,892,000 บาท เปนเงิน 2,892,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. หจก.ไทยธานี เอ็นจิเนียริ่ง (ประกาศจางตามระเบียบ

    เสนอ 2,895,000 บาท ก.มหาดไทย พ.ศ. 2535ฯ)

3. บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท

    เสนอ 2,895,000 บาท

4. บจก.เสริฐการโยธา

    เสนอ 2,895,000 บาท

19 17/2561 จางปรับปรุงถนนภายในศูนยกําจัดขยะมูลฝอย 2,632,000 2,158,000 e-Auction 1. หจก.ซี.เค.วิศวโยธาการกอสราง หจก.ซี เค วิศวโยธาการกอสราง คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

แบบฝงกลบ เทศบาลนครระยอง     เสนอ 2,148,000 บาท เปนเงิน 2,148,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. หจก.เค.พี.แอล.เวิลดเทรดดิ้ง (ประกาศจางตามระเบียบ



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 8 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง

    เสนอ 2,154,000 บาท ก.มหาดไทย พ.ศ. 2535ฯ)

3. หจก.ไทยธานี เอ็นจิเนียริ่ง

    เสนอ 2,154,000 บาท

4. บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท

    เสนอ 2,154,000 บาท

5. บจก.เสริฐการโยธา

    เสนอ 2,154,000 บาท

20 18/2561 จางกอสรางปายชื่อถนน/ซอย ภายในเขต 3,000,000 2,988,000 e-Auction 1. หจก.ส.ประเทือง ไทย   หจก.ส.ประเทืองไทย คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

เทศบาลนครระยอง จํานวน 200 ปาย    เสนอ 2,988,000 บาท เปนเงิน 2,988,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. หจก.แกลงคอนกรีต (1999)   (ประกาศจางตามระเบียบ

   เสนอ 2,994,000 บาท ก.มหาดไทย พ.ศ. 2535ฯ)

3. หจก.นุชนารถ  

   เสนอ 2,994,000 บาท

4. หจก.พชร มงคล  

   เสนอ 2,994,000 บาท

21 19/2561 จางปรับปรุงถนนอารีราษฎรฝงทิศตะวันตก 2,300,000 1,527,000 e-Auction 1. หจก.ซี เค วิศวโยธาการกอสราง หจก.ซี เค วิศวโยธาการกอสราง คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

   เสนอ 1,524,000 บาท เปนเงิน 1,523,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. บจก.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท (ประกาศจางตามระเบียบ

   เสนอ 1,523,000 บาท ก.มหาดไทย พ.ศ. 2535ฯ)



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 9 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง

3. บจก.เสริฐการโยธา

   เสนอ 1,524,000 บาท

22 20/2561 จางทําความสะอาดหอพระพุทธอังคีรส 1,136,001 1,078,200 e-Bidding 1. บจก.เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอรวิส บจก.เจเอส คลีนนิ่ง คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

อาคารหองสมุดประชาชน และอาคาร    เสนอ 1,087,000 บาท เปนเงิน 1,078,200 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

หองสุขาของหองสมุดประชาชน 2. บจก.เจเอส คลีนนิ่ง

เทศบาลนครระยอง    เสนอ 1,079,041.50 บาท

3. หจก.ทีทีที เซอรวิส

   เสนอ 1,215,000 บาท

23 21/2561 จางทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 690,000 517,500 e-Bidding 1. บจก.เจเอส คลีนนิ่ง  หจก.ทีทีที เซอรวิส คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

เทศบาลนครระยอง    เสนอ 498,000 บาท เปนเงิน 450,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็ม.ทู.ซี.

   เสนอ 517,500 บาท

3. หจก.ทีทีที เซอรวิส

   เสนอ 450,000 บาท

24 2/2561 ซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 780,000 780,000 e-Bidding 1. บริษัท โตโยตา พาวิลเลี่ยนระยอง (2005) บริษัท โตโยตา พาวิลเลี่ยนระยอง (2005) คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณ     เสนอ 785,000 บาท เปนเงิน 780,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

กระบอกสูบ 2,393 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ 

4 ประตู ยีหอ TOYOTA รุน รีโว

25 CNTR- ซื้อวัสดุการเกษตร (ตนดาวเรือง และ 263,000.00 263,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. รานสมบูรณพันธุไม รานสมบูรณพันธุไม คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 10 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง

85/61 หญานวลนอย) จํานวน 2 รายการ     เสนอ 263,000 บาท เปนเงิน 263,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

26 CNTR- ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (เกาอ้ีสํานักงาน, 142,000.00 142,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. รานโชวรูมเจริญศรีเฟอรนิเจอร รานโชวรูมเจริญศรีเฟอรนิเจอร คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

185/61 เกาอ้ีบุนวม, โตะอเนกประสงค)     เสนอ 142,000 บาท เปนเงิน 142,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

จํานวน 3 รายการ

27 CNTR- จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศชั้น 1 116,000.00 116,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท บุณนภา ทัวร จํากัด บริษัท บุณนภา ทัวร จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

310/61 ชนิด 2 ชั้น 8 ลอ ขนาดท่ีนั่งไมนอยกวา     เสนอ 116,000 บาท เปนเงิน 116,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

45 ท่ีนั่ง จํานวน 1 คัน  2  วัน 

28 CNTR- ซื้อครุภัณฑสํานักงาน พัดลมโคจร ขนาดไมนอยกวา 233,581.00 233,581.00 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสวนจํากัด พี แอนด  พี อิเล็กทรอนิกส (2012) หางหุนสวนจํากัด พี แอนด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

427/61 18 นิ้ว พรอมติดตั้ง สําหรับโรงเรียนและ     เสนอ 233,581 บาท  พี อิเล็กทรอนิกส (2012) ถูกตอง ราคาต่ําสุด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศาบาลนครระยอง เปนเงิน 233,581 บาท

29 CNTR- ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ติดตั้งสัญญาณไฟ 125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. รานแบทแมนสื่อสาร รานแบทแมนสื่อสาร คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

602/61 ฉุกเฉิน พรอมเครื่องขยายเสียง แบบติดตั้ง     เสนอ 125,000 บาท เปนเงิน 125,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

รถยนต จํานวน 5 ชุด

30 CNTR- จางทําอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม 169,600.00 169,600.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เกษมกิจ จํากัด (โรงแรมคลาสสิค คามิโอ) บริษัท เกษมกิจ จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

647/61 จํานวน 2 รายการ     เสนอ 169,600 บาท (โรงแรมคลาสสิค คามิโอ) ถูกตอง ราคาต่ําสุด

เปนเงิน 169,600 บาท

31 CNTR- ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 466,674.20 466,674.20 เฉพาะเจาะจง 1. องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ระเบียบฯ

693/61 จํานวน 13 รายการ     เสนอ 466,674.20 บาท เปนเงิน 466,674.20 บาท

32 CNTR- จางซอมรถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิงอเนกประสงค 161,500.00 161,500.00 เฉพาะเจาะจง 1. ป.แทรกเตอร 2007 การชาง ป.แทรกเตอร 2007 การชาง คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 11 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง

759/61 ทะเบียน 82 1792 ระยอง (ชาง 3) จํานวน 15 รายการ     เสนอ 161,500 บาท เปนเงิน 161,500 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

33 CNTR- ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 9 รายการ 291,000.00 291,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท คอมเพรสโซ จํากัด บริษัท คอมเพรสโซ จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

771/61 -     เสนอ 291,000 บาท เปนเงิน 291,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

779/61

34 CNTR- จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศชั้น 1 124,000.00 124,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท บุณนภา ทัวร จํากัด บริษัท บุณนภา ทัวร จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

790/61 ชนิด 2 ชั้น 8 ลอ ขนาดท่ีน่ังไมนอยกวา 50 ท่ีน่ัง     เสนอ 124,000 บาท เปนเงิน 124,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

35 CNTR- ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เครื่องรับสงวิทยุ 141,600.00 141,600.00 เฉพาะเจาะจง 1. รานแบทแมนสื่อสาร รานแบทแมนสื่อสาร คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

800/61 ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต     เสนอ 141,600 บาท เปนเงิน 141,600 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

จํานวน 12 เครื่อง

36 CNTR- ซื้อครุภัณฑสํานักงาน โตะพับสแตนเลส 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. นครเฟอรนิเจอร ระยอง นครเฟอรนิเจอร ระยอง คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

826/61 ขนาด 180x75x72 เซนติเมตร จํานวน 50 ตัว     เสนอ 150,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

37 CNTR- จางตรวจวิเคราะหน้ําดื่ม โครงการเฝาระวัง 142,524.00 142,524.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอรวิส จํากั บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอรวิส จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

937/61 คุณภาพน้ําดื่ม ประจําปงบประมาณ 2561     เสนอ 142,524 บาท เปนเงิน 142,524 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

38 CNTR- ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 148,115.54 148,115.54 เฉพาะเจาะจง 1. องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

0984/61 ท่ีมิใชยา จํานวน 16 รายการ     เสนอ 148,115.54 บาท เปนเงิน 148,115.54 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

39 CNTR- ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 360,694 360,694 เฉพาะเจาะจง 1. องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

0985/61 จํานวน 35 รายการ     เสนอ 360694 บาท เปนเงิน 360694 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

40 CNTR- ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 276,294.50 276,294.50 เฉพาะเจาะจง 1. องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

0986/61 จํานวน 12 รายการ     เสนอ 276,294.50 บาท เปนเงิน 276,294.50 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 12 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง

41 CNTR- คาตูเก็บอุปกรณ 105,930 105,930 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสวนจํากัด พี แอนด พี หางหุนสวนจํากัด พี แอนด พี คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1028/61 อิเล็กทรอนิกส (2012) อิเล็กทรอนิกส (2012) ถูกตอง ราคาต่ําสุด

    เสนอ 105,930 บาท เปนเงิน 105,930 บาท

42 CNTR- จางซอมรถกวาดถนนและดูดฝุน ทะเบียน 395,525.50 395,525.50 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท รอยัลมอเตอรเวอรค จํากัด บริษัท รอยัลมอเตอรเวอรค จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1035/61 825920 รย (รหัสครุภัณฑ 010540001)     เสนอ 395,525.50 บาท เปนเงิน 395,525.50 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

จํานวน 21 รายการ

43 CNTR- ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ มอเตอรขับชุดโคม 228,445 228,445 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสวนจํากัด ภูมิฐานดี หางหุนสวนจํากัด ภูมิฐานดี คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1111/61 ไฟข้ึน-ลง High Mast (ชุดขับกวานระบบ-    เสนอ 228,445 บาท เปนเงิน 228,445 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

มอเตอรไฟฟา สําหรับเสาไฟสูง)

จํานวน 1 เครื่อง

44 4/2561 ซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 787,000 787,000 e-Bidding 1. บริษัท โตโยตาพาวิลเลียน บริษัท โตโยตาพาวิลเลียน คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร    ระยอง (2005) จํากัด ระยอง (2005) จํากัด ถูกตอง ราคาต่ําสุด

กระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 ซีซี ชนิดขับเคลื่อน    เสนอ 780,000 บาท เปนเงิน 780,000 บาท

2 ลอ จํานวน 1 คัน

45 5/2561 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 9,533,236.24 9,533,236.24 เฉพาะเจาะจง 1. องคการสงเสริมกิจการโคนม องคการสงเสริมกิจการโคนม คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561    แหงประเทศไทย แหงประเทศไทย ถูกตอง ราคาต่ําสุด

(ตั้งแตวันท่ี 16 พ.ค. - 31 ต.ค. 2561)    เสนอ 9,533,236.24 บาท เปนเงิน 9,533,236.24 บาท



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 13 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง

46 6/2561 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 991,900.00 991,900.00 e-Bidding 1. บริษัท เฮงสูง จํากัด บริษัท เฮงสูง จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

จํานวน 8 รายการ     เสนอ 872,478.00 บาท เปนเงิน 870,338.00 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. หางหุนสวนจํากัด โปร เอ็นจิเนียร่ิง เซอรวิส

    เสนอ 895,000.00 บาท

3. บริษัท สิทธิศักด์ิ แอร เซอรวิส จํากัด

    เสนอ 901,698.00 บาท

4. บริษัท ออลล เอ็นนี่ธิง จํากัด

    เสนอ 991,600.00 บาท

47 CNTR- ซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง รายการคาชุดผจญเพลิง 500,000.00 490,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสวนจํากัด ซีเค มีเดีย แอนดซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด ซีเค มีเดีย แอนดซัพพลาย คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1341/61 (ชุดนอรแม็กซ) พรอมเครื่องชวยหายใจ จํานวน 2 ชุด     เสนอ 490,000.00 บาท เปนเงิน 490,000.00 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

48 CNTR- ซ้ือวัสดุเครื่องดับเพลิง รายการสายสงน้ําดับเพลิงและสายดับเพลิง 204,930.00 204,930.00 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสวนจํากัด ซีเค มีเดีย แอนดซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด ซีเค มีเดีย แอนดซัพพลาย คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1356/61 และสายดับเพลิง พรอมขอตอสวมเร็วชนิดอลูมิเนียม     เสนอ 203,430.00 บาท เปนเงิน 203,430.00 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

จํานวน 2 รายการ

49 CNTR- ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย รายการชุดดับเพลิง 244,816.00 244,816.00 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสวนจํากัด ซีเค มีเดีย แอนดซัพพลาย หางหุนสวนจํากัด ซีเค มีเดีย แอนดซัพพลาย คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1357/62 จํานวน 3 รายการ     เสนอ 244,816.00 บาท เปนเงิน 244,816.00 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

50 CNTR- ซื้อวัสดุสํานักงาน รายการผาผูก 173,340.00 173,340.00 เฉพาะเจาะจง 1. รานโควยงหลี รานโควยงหลี คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1381/61 จํานวน 7 รายการ     เสนอ 173,340.00 บาท เปนเงิน 173,340.00 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

51 CNTR- จางโครงการทาสีอาคารเรียนปฐมวัย 120,000.00 113,900.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอส.พี.ซัพพลาย (ระยอง) จํากัด บริษัท เอส.พี.ซัพพลาย (ระยอง) จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 14 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง

1218/61 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา     เสนอ 113,584.00 บาท เปนเงิน 112,000.00 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

52 CNTR- จางปรับปรุงและตอเติม ชั้น 1 อาคารเรียน 5 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสวนจํากัด สามัคคี กอสรางรุงเรืองกิจ หางหุนสวนจํากัด สามัคคี กอสรางรุงเรืองกิจ คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1237/61 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล     เสนอ 499,000.00 บาท เปนเงิน 495,000.00 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

53 CNTR- จางโครงการทาสีอาคารอเนกประสงค 280,000.00 256,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอส.พี.ซัพพลาย (ระยอง) จํากัด บริษัท เอส.พี.ซัพพลาย (ระยอง) จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1250/61 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา     เสนอ 255,300.00 บาท เปนเงิน 253,000.00 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

54 CNTR- จางโครงการติดตั้งร้ัวสเตนเลส อาคารเรียน 3 400,000.00 296,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสวนจํากัด ชนากานต การโยธา หางหุนสวนจํากัด ชนากานต การโยธา คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1281/60 โรงเรียนเทศบาลบานปากคลอง     เสนอ 295,000.00 บาท เปนเงิน 294,000.00 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

55 22/2561 จางกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียโรงฆาสัตว 1,750,000.00 1,414,000.00 e-Bidding 1. หางหุนสวนจํากัด ศรีทันดร การโยธา หางหุนสวนจํากัด ศรีทันดร การโยธา คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

เทศบาลนครระยอง     เสนอ 1,260,000.00 บาท เปนเงิน 1,260,000.00 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. หางหุนสวนจํากัด สุวรรณกิจ กอสราง

    เสนอ 1,413,000.00 บาท

3. บริษัท สงวนการโยธา (1996) จํากัด

    เสนอ 1,550,000.00 บาท

56 23/2561 จางปรับปรุงอาคารโรงฆาสัตว 1,390,000.00 1,076,000.00 e-Bidding 1. หางหุนสวนจํากัด สุวรรณกิจ กอสราง หางหุนสวนจํากัด สุวรรณกิจ กอสราง คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

เทศบาลนครระยอง     เสนอ 1,066,000.00 บาท เปนเงิน 1,066,000.00 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. บริษัท สงวนการโยธา (1996) จํากัด

    เสนอ 1,380,000.00 บาท

57 24/2561 จางกอสรางปรับปรุงถนน ค.ส.ล พรอมระบบระบายน้ํา 1,350,000.00 1,199,000.00 e-Bidding 1. หางหุนสวนจํากัด ฟาใหม การโยธา หางหุนสวนจํากัด ฟาใหม การโยธา คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

บริเวณโรงฆาสัตว เทศบาลนครระยอง     เสนอ 1,060,000.00 บาท เปนเงิน 1,060,000.00 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 15 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง

2. ศักดิ์ชัยยุทธ

    เสนอ 1,100,000.00 บาท

3. หมี่เก๊ียว 1771

    เสนอ 1,127,000.00 บาท

4. บริษัท บานคาย ช. อํานวยทรัพย คอนกรีต จํากัด

    เสนอ 1,144,000.00 บาท

5. บริษัท แอดวานซ คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

    เสนอ 1,160,000.00 บาท

6. ประยูรนําชัย

    เสนอ 9,390,000.00 บาท

58 CNTR- จางทําอาหารกลางวัน อาหารวางและเคร่ืองดื่ม 140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ระยองสตาร จํากัด บริษัท ระยองสตาร จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1354/61 จํานวน 2 รายการ     เสนอ 140,000.00 บาท เปนเงิน 140,000.00 บาท ถูกตองครบถวน

(โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค)

59 CNTR- จางทําอาหารกลางวัน อาหารวางและเคร่ืองดื่ม 200,000.00 130,560.00 เฉพาะเจาะจง 1. นางผุสดี สารพิทักษ นางผุสดี สารพิทักษ คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1380/61 จํานวน 9 วัน (โครงการพัฒนาศักยภาพอาสา-     เสนอ 130,560.00 บาท เปนเงิน 130,560.00 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

สมัครสาธารณสุขเทศบาลนครระยอง)

60 CNTR- ซื้อครุภัณฑการเกษตร รายการคาเครื่องยอย 182,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสวนจํากัด ส.นิยมศิลป (1991) หางหุนสวนจํากัด ส.นิยมศิลป (1991) คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1596/61 ซากพืชหรือวัสดุเหลือใช จํานวน 1 เครื่อง เสนอ 140,000 บาท เปนเงิน 140,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

61 25/2561 จางปรับปรุงสนามฟุตบอลในสวนศรีเมือง 2,495,000.00 2,495,000.00 e-Bidding 1. หางหุนสวนจํากัด พรหมเจริญการโยธา (2006) หางหุนสวนจํากัด พรหมเจริญการโยธา (2006) คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 16 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง

เสนอ 2,300,000 บาท เปนเงิน 2,300,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. หางหุนสวนจํากัด พีเคเค สวอรด คอนสตรัคช่ัน

เสนอ 2,340,000 บาท

3. บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จํากัด

เสนอ 2,444,444.44 บาท

62 CNTR- จางตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าดื่ม โครงการมาตรฐาน 202,250.00 166,278.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี เซอรวิส จํากัด บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี เซอรวิส จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1445/61 โรงอาหารในสถานศึกษา จํานวน 20 พารามิเตอร เสนอ 166,278 บาท เปนเงิน 166,278 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

63 26/2561 จางทาสีอาคารเรียน 3,4,5 และอาคารเรียน 6 700,000.00 623,300.00 e-Bidding 1. บริษัท ฟวเจอรดีลักซ จํากัด บริษัท ฟวเจอรดีลักซ จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง เสนอ 287,000 บาท เปนเงิน 287,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. หางหุนสวนจํากัด เอก เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส

เสนอ 342,400 บาท

3. บริษัท แปดแปด บิซซิเนส จํากัด

เสนอ 406,000 บาท

64 CNTR- จางปรับปรุงพ้ืนท่ีหนาอาคารเรียน 3 500,000.00 456,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสวนจํากัด สามัคคี กอสรางรุงเรืองกิจ หางหุนสวนจํากัด สามัคคี กอสรางรุงเรืองกิจ คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1499/61 โรงเรียนเทศบาลวัดลุมมหาชัยชุมพล เสนอ 452,000 บาท เปนเงิน 450,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

65 CNTR- จางซอมรถยนตตู (สวนกลาง) หมายเลขทะเบียน 126,830.00 126,830.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายสมชาติ สมบูรณเงิน นายสมชาติ สมบูรณเงิน คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1512/61 นข 2218 ระยอง รหัสครุภัณฑ 001-49-038 เสนอ 126,830 บาท เปนเงิน 126,830 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

จํานวน 42 รายการ

66 27/2561 จางปรับปรุงพื้นที่ใตอาคารเรียน 5 เปนหองฝกอาชีพ 1,700,000.00 1,190,000.00 e-Bidding 1. บริษัท อินรีคอนส จํากัด บริษัท อินรีคอนส จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
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ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลนครระยอง

โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต) เสนอ 997,357 บาท เปนเงิน 990,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. บริษัท พรีเทค (ประเทศไทย) จํากัด

เสนอ 1,033,000 บาท

3. บริษัท สวอน แอนด เซนส คอนเทร็คชั่น จํากัด

เสนอ 1,086,000 บาท

67 28/2561 จางกอสรางเข่ือนกันดินคลองสวนสาธารณะ 5,400,000.00 4,257,000.00 e-Bidding 1. บริษัท พรหมโยธาการ ระยอง (1993) จํากัด บริษัท พรหมโยธาการ ระยอง (1993) จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

สวนศรีเมืองฝงทิศเหนือ เสนอ 4,238,000 บาท เปนเงิน 4,238,000 บาท ถูกตองครบถวน

68 CNTR- ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 1 รายการ 121,980.00 121,980.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พริมซัล มารค จํากัด บริษัท พริมซัล มารค จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1702/61 เสนอ 121,980 บาท เปนเงิน 121,980 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

69 CNTR- ซื้อครุภัณฑกอสราง รายการคาเครื่องเจาะ   150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสวนจํากัด เอก ธารนี คอนสตรัคช่ัน หางหุนสวนจํากัด เอก ธารนี คอนสตรัคช่ัน คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1703/61 คอนกรีตไฟฟา ขนาด 5/8 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง  เสนอ 150,000 บาท เปนเงิน 150,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

70 7/2561 ซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถโดยสาร 1,000,000.00 999,000.00 e-Bidding 1. บริษัท รถไฟฟา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท รถไฟฟา (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

พลังงานไฟฟาบริการนักทองเท่ียวในเขตเทศบาล เสนอ 958,720 บาท เปนเงิน 952,300 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

นครระยอง ยี่หอ EVT รุน Chalet Q 14s

จํานวน 2 คัน

71 CNTR- ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 22 รายการ 406,444.85 406,444.85 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ญาดา 2016 จํากัด บริษัท ญาดา 2016 จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1797/61 เสนอ 406,444.85 บาท เปนเงิน 406,444.85 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

72 29/2561 จางกอสรางโครงการพัฒนาและสงเสริมพ้ืนท่ี 4,500,000.00 4,500,000.00 e-Bidding 1. บริษัท วี ที ซี สเตเบิล จํากัด บริษัท วี ที ซี สเตเบิล จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

ปาชายเลนปากแมน้ําระยอง เพ่ือเปนแหลง เสนอ 4,430,000 บาท เปนเงิน 4,430,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด
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เทศบาลนครระยอง

เรียนรูดานระบบนิเวศและแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ 

73 30/2561 จางปรับปรุงพ้ืนพรอมปูกระเบื้องและทําหอง 850,000.00 850,000.00 e-Bidding 1. บริษัท อาร ซี ที เอ็นจิเนียร่ิง บริษัท อาร ซี ที เอ็นจิเนียร่ิง คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

เก็บวัสดุอุปกรณอาคารอเนกประสงค (หลังใหม) แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด ถูกตอง ราคาต่ําสุด

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ํา เสนอ 721,500 บาท เปนเงิน 710,000 บาท

2. หางหุนสวนจํากัด ว.สี่แคว กอสราง

เสนอ 728,000 บาท

3. หางหุนสวนจํากัด สุวรรณกิจ กอสราง

เสนอ 750,000 บาท

74 31/2561 จางทาสีอาคารเรียน 3 และอาคารเรียน 6 710,000.00 710,000.00 e-Bidding 1. หางหุนสวนจํากัด นําโชค 2557 กอสราง หางหุนสวนจํากัด นําโชค 2557 กอสราง คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม เสนอ 305,000 บาท เปนเงิน 304,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. บริษัท ซี เอ พี คัลเลอรแอนดเพนท จํากัด

เสนอ 345,000 บาท

3. หางหุนสวนจํากัด ศ.กิจพูนทรัพย

เสนอ 410,000 บาท

75 CNTR- จางทําอาหารกลางวัน  อาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 300 คน 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เกษมกิจ จํากัด บริษัท เกษมกิจ จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1776/61 (โครงการพัฒนาองคความรูใหแกสตรีชุมชนฯ) (โรงแรมคลาสสิค คามิโอ) (โรงแรมคลาสสิค คามิโอ) ถูกตอง ราคาต่ําสุด

เสนอ 120,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท

76 CNTR- จางโครงการกอสรางพ้ืน คสล. ระหวางอาคาร 410,000.00 410,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. หางหุนสวนจํากัด สามัคคี กอสรางรุงเรืองกิจ หางหุนสวนจํากัด สามัคคี กอสรางรุงเรืองกิจ คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 19 จาก 20)
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เทศบาลนครระยอง

1809/61 อเนกประสงคและอาคารเรียน 5 โรงเรียน เสนอ 410,000 บาท เปนเงิน 410,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

นครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต)      

77 8/2561 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 1,328,000.00 1,328,000.00 e-Bidding 1. บริษัท อินฟอรเจนดาตา ซิสเท็ม จํากัด บริษัท อินฟอรเจนดาตา ซิสเท็ม จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 83 เคร่ือง     เสนอ 1,287,745 บาท เปนเงิน 1,287,745 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. บริษัท คอมเพรสโซ จํากัด

    เสนอ 1,243,340,000 บาท

78 9/2561 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 52 รายการ 1,996,700.00 1,996,700.00 e-Bidding 1. หางหุนสวนจํากัด สารคามการไฟฟา หางหุนสวนจํากัด สารคามการไฟฟา คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

    เสนอ 1,958,100 บาท เปนเงิน 1,958,100 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. หางหุนสวนจํากัด ทรัพยศิริอนันต

    เสนอ 1,980,000 บาท

79 10/2561 ซื้อรถตักหนาขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ 3,300,000.00 3,300,000.00 e-Bidding 1. บริษัท แจส มอเตอรเวิรคส จํากัด บริษัท แจส มอเตอรเวิรคส จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

จํานวน 1 คัน     เสนอ 3,273,000 บาท เปนเงิน 3,270,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. หางหุนสวนจํากัด เสรีวิศวกรรม

    เสนอ 3,300,000 บาท

80 CNTR- ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 269,000.00 269,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ไซเอ็นเทียโซลูชั่นส จํากัด บริษัท ไซเอ็นเทียโซลูชั่นส จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1888/61     เสนอ 269,000 บาท เปนเงิน 269,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

81 CNTR- จางเหมารถโดยสารไมประจําทาง (รถตู) เพ่ือ 405,000.00 405,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. นายสายชล แสงตวน นายสายชล แสงตวน คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1838/61 เขารวมจัดนิทรรศการและแขงขันทักษะทาง     เสนอ 405,000 บาท เปนเงิน 405,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

วิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถ่ิน 



 แบบ สขร.1   (หนาท่ี 20 จาก 20)

ท่ี เลขที่สัญญา งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีจัดซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
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ระดับประเทศ ครั้งท่ี 10 ประจําป 2561

(จังหวัดภูเก็ต)

82 CNTR- จางเหมาจัดบูธ เพ่ือเขารวมจัดนิทรรศการ 219,200.00 219,200.00 เฉพาะเจาะจง 1. นางสาวธิดารัตน เวชกามา นางสาวธิดารัตน เวชกามา คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

1841/61 และแขงขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรม     เสนอ 219,200 บาท เปนเงิน 219,200 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

การจัดการศึกษาทองถ่ิน ระดับประเทศ 

ครั้งท่ี 10 ประจําป 2561 (จังหวัดภูเก็ต)

83 32/2561 จางกอสรางและติดตั้งระบบไฟฟา ชนิดไฮเมส 4,600,000.00 3,835,000.00 e-Bidding 1. บริษัท ตั้ง ยง งวน จํากัด บริษัท ตั้ง ยง งวน จํากัด คุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน

(High Mast) จํานวน 3 จุด     เสนอ 3,000,000 บาท เปนเงิน 3,000,000 บาท ถูกตอง ราคาต่ําสุด

2. กิจการรวมคา เออาร

    เสนอ 3,200,000 บาท

3. บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

    เสนอ 3,300,000 บาท


