
วงเงินที�จะซื�อ วิธีซื�อ รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาที� เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซื�อหรือจา้ง

1 ซื�อยางรถยนต ์ ทะเบียน  83-3972 11,984.- บาท 11,984.- บาท ตกลงราคา บุญเอก  ยางยนต์ บุญเอก  ยางยนต์  -เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  6/2559

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  11,984.-  บาท ราคาที�เสนอ  11,984.-  บาท   ต ํ�าสุด 3 พฤศจิกายน 2558

 

2 จดัซื�อวสัดุในการจดัประกวดนางนพมาศ 11,540.- บาท 11,540.- บาท ตกลงราคา ร้านภมรภณัฑ์ ร้านภมรภณัฑ์  -เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  7/2559

โครงการลอยกระทง ราคาที�เสนอ  11,540.-  บาท ราคาที�เสนอ  11,540.- บาท   ต ํ�าสุด 11 พฤศจิกายน 2558

กองการศึกษา

3 จดัซื�อนํ�าดื�มแกว้  โครงการลอยกระทง 3,500.- บาท 3,500.- บาท ตกลงราคา นํ�าดื�มปลาทอง นํ�าดื�มปลาทอง  -เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  8/2559

กองการศึกษา ราคาที�เสนอ  3,500.-  บาท ราคาที�เสนอ  3,500.-  บาท   ต ํ�าสุด 12 พฤศจิกายน 2558

4 จดัซื�อแบตเตอรี�รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-3207 7,000.- บาท 7,000.- บาท ตกลงราคา ส.เจริญ  การช่าง ส.เจริญ  การช่าง  -เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  9/2559

กองสาธารณสุข ราคาที�เสนอ  7,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  7,000.-  บาท   ต ํ�าสุด 16 พฤศจิกายน 2558

5 จดัซื�อนํ�าดื�มสะอาด  เดือน  พฤศจิกายน  2558 1,400.- บาท 1,400.- บาท ตกลงราคา นํ�าดื�มปลาทอง นํ�าดื�มปลาทอง  -เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  10/2559

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  1,400.-  บาท ราคาที�เสนอ  1,400.-  บาท   ต ํ�าสุด 16 พฤศจิกายน 2558
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                                       สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558

                                       องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา  อาํเภอเมืองฯ  จังหวดัสมุทรปราการ

ที� งานจดัซื�อจดัจา้ง ราคากลาง



วงเงินที�จะซื�อ วิธีซื�อ รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาที� เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซื�อหรือจา้ง

6 จา้งเหมาอาหารวา่งและเครื�องดื�ม  โครงกา 5,000.- บาท 5,000.- บาท ตกลงราคา นางสาวศิริพร  เอี�ยมสะอาด นางสาวศิริพร  เอี�ยมสะอาด  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  5/2559

ประชุมผูป้กครอง ราคาที�เสนอ  5,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  5,000.-  บาท   ต ํ�าสุด 3 พฤศจิกายน 2558

กองการศึกษา

7 จา้งเหมาเวทีประกวดพร้อมระบบไฟเวทีและ 95,000.- บาท 95,000.- บาท ตกลงราคา เจริญสุข  เทรดดิ�ง เจริญสุข  เทรดดิ�ง  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  6/2559

ดนตรี  โครงการลอยกระทง ราคาที�เสนอ  95,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  95,000.-  บาท   ต ํ�าสุด 4 พฤศจิกายน 2558

กองการศึกษา

8 จา้งเหมากระทงโชวก์ลางสระ  โครงการ 30,000.- บาท 30,000.- บาท ตกลงราคา นายมารวย  จนัทร์ยาม นายมารวย  จนัทร์ยาม  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  7/2559

ลอยกระทง ราคาที�เสนอ  30,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  30,000.-  บาท   ต ํ�าสุด 4 พฤศจิกายน 2558

กองการศึกษา

9 จา้งเหมาประดบัหลอดไฟ  โครงการลอยกระทง 60,000.- บาท 60,000.- บาท ตกลงราคา นายบุญมา  มาลยั นายบุญมา  มาลยั  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  8/2559

กองการศึกษา ราคาที�เสนอ  60,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  60,000.-  บาท   ต ํ�าสุด 4 พฤศจิกายน 2558

10 จา้งเหมาประดบัตกแต่งเวทีประกอบดว้ยดอกไมส้ด/ 15,000.- 15,000.- ตกลงราคา นางมุตตาภรณ์  โตพงัเทียม นางมุตตาภรณ์  โตพงัเทียม  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  9/2559

แห้ง  โครงการลอยกระทง ราคาที�เสนอ  15,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  15,000.-  บาท   ต ํ�าสุด 5 พฤศจิกายน 2558

กองการศึกษา
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                                       สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558

                                       องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา  อาํเภอเมืองฯ  จังหวดัสมุทรปราการ

ที� งานจดัซื�อจดัจา้ง ราคากลาง



วงเงินที�จะซื�อ วิธีซื�อ รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาที� เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซื�อหรือจา้ง

11 จา้งเช่าเตน้ท ์ โครงการลอยกระทง 5,400.- บาท 5,400.- บาท ตกลงราคา นายเด่นชยั  หมุดธรรม นายเด่นชยั  หมุดธรรม  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  10/2559

กองการศึกษา ราคาที�เสนอ  5,400.-  บาท ราคาที�เสนอ  5,400.-  บาท   ต ํ�าสุด 5 พฤศจิกายน 2558

12 จา้งทาํป้ายไวนิลอิงคเ์จท็  โครงการลอยกระทง 15,996.- บาท 15,996.- บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  11/2559

กองการศึกษา ราคาที�เสนอ  15,996.-  บาท ราคาที�เสนอ  15,996.-  บาท   ต ํ�าสุด 5 พฤศจิกายน 2558

13 จา้งเหมาจดัอาหารวา่งพร้อมเครื�องดื�ม 625.- บาท 625.- บาท ตกลงราคา นางกนกอร  ศรีโฉมงาม นางกนกอร  ศรีโฉมงาม  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  12/2559

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  625.-  บาท ราคาที�เสนอ  625.-  บาท   ต ํ�าสุด 6 พฤศจิกายน 2558

14 จา้งซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-3207 90,000.- บาท 90,000.- บาท ตกลงราคา ส.เจริญ  การช่าง ส.เจริญ  การช่าง  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  13/2559

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  90,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  90,000.-  บาท   ต ํ�าสุด 16 พฤศจิกายน 2558

15 จา้งซ่อมรถยนต ์ตรวจการณ์   ทะเบียน 83-3972 1,284.- บาท 1,284.- บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  14/2559

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  1,284.-  บาท ราคาที�เสนอ  1,284.-  บาท   ต ํ�าสุด 17 พฤศจิกายน 2558

16 จา้งทาํป้ายไวนิลอิงคเ์จ็ท 1,460.- บาท 1,460.- บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  15/2559

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  1,460.-  บาท ราคาที�เสนอ  1,460.-  บาท   ต ํ�าสุด 19 พฤศจิกายน 2558
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                                       สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558

ที� งานจดัซื�อจดัจา้ง ราคากลาง

                                       องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา  อาํเภอเมืองฯ  จังหวดัสมุทรปราการ



วงเงินที�จะซื�อ วิธีซื�อ รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาที� เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซื�อหรือจา้ง

17 จา้งทาํป้ายประชาสมัพนัธ์  โครงการวนัพอ่ 14,025.- บาท 14,025.- บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�16/2559

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  14,025.- บาท ราคาที�เสนอ  14,025.- บาท   ต ํ�าสุด 19 พฤศจิกายน 2558

.

18 จา้งซ่อมรถบรรทุก  HINO  ทะเบียน  82-8838 3,595.20  บาท 3,595.20  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  17/2559

กองช่าง ราคาที�เสนอ  3,595.20  บ่าท ราคาที�เสนอ  3,595.20  บ่าท   ต ํ�าสุด 19 พฤศจิกายน 2558

19 จา้งทาํธูป เทียน ดอกไม ้ถวายพระทาํพานดอกไม้ 4,540.- บาท 4,540.- บาท ตกลงราคา นางสาวประเมิน  บุญริ�ว นางสาวประเมิน  บุญริ�ว  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  18/2559

วางโตะ๊หมู่บูชา และกรวยดอกไมส้ด  โครงการ ราคาที�เสนอ  4,540.- บาท ราคาที�เสนอ  4,540.- บาท   ต ํ�าสุด 20 พฤศจิกายน 2558

วนัพอ่

สาํนกัปลดั

20 จา้งเช่าเตน็ทแ์ละเกา้อี�   โครงการวนัพอ่ 36,000.- บาท 36,000.- บาท ตกลงราคา ร้านเด่นชยั  ซพัพลาย ร้านเด่นชยั  ซพัพลาย  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  19/2559

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  36,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  36,000.-  บาท   ต ํ�าสุด 20 พฤศจิกายน 2558

21 จา้งผกูผา้ตกแต่งเวทีพระและเวทีทาํพิธีถวาย 6,000.- บาท 6,000.- บาท ตกลงราคา นายธงชยั  ขนุทอง นายธงชยั  ขนุทอง  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  20/2559

พระพร  โครงการวนัพอ่ ราคาที�เสนอ  6,000.- บาท ราคาที�เสนอ  6,000.- บาท   ต ํ�าสุด 20 พฤศจิกายน 2558

สาํนกัปลดั
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                                       องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา  อาํเภอเมืองฯ  จังหวดัสมุทรปราการ

ที� งานจดัซื�อจดัจา้ง ราคากลาง



วงเงินที�จะซื�อ วิธีซื�อ รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาที� เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซื�อหรือจา้ง

22 จา้งเหมาประดบัไฟฟ้าแสงสวา่ง  โครงการวนัพอ่ 30,000.- บาท 30,000.- บาท ตกลงราคา นายบุญมา  มาลยั นายบุญมา  มาลยั  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  21/2559

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  30,000.- บาท ราคาที�เสนอ  30,000.- บาท   ต ํ�าสุด 20 พฤศจิกายน 2558

23 จา้งเหมาติดตั�งเวทีพร้อมเครื�องขยายเสียงระบบ 40,000.- บาท 40,000.- บาท ตกลงราคา เจริญสุข  เทรดดิ�ง เจริญสุข  เทรดดิ�ง  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  22/2559

แสงไฟบนเวที  โครงการวนัพอ่ ราคาที�เสนอ  40,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  40,000.-  บาท   ต ํ�าสุด 23 พฤศจิกายน 2558

สาํนกัปลดั

24 จา้งเหมาจดัทาํอาหารวา่ง  อาหารกลางวนั 6,000.- บาท 6,000.- บาท ตกลงราคา นางบงัอร  ม่วงรอด นางบงัอร  ม่วงรอด  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  23/2559

พร้อมเครื�องดื�ม ราคาที�เสนอ  6,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  6,000.-  บาท   ต ํ�าสุด 24 พฤศจิกายน 2558

กองสาธารณสุข

25 จา้งทาํป้ายไวนิลอิงคเ์จท็ 11,924.01 บาท 11,924.01 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  24/2559

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  11,924.01  บาท ราคาที�เสนอ  11,924.01  บาท   ต ํ�าสุด 25 พฤศจิกายน 2558

26 จา้งเหมาพลุ  โครงการวนัพอ่ 87,500.- บาท 87,500.- บาท ตกลงราคา นายประภาส  อายยุนื นายประภาส  อายยุนื  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  25/2559

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  87,500.-  บาท ราคาที�เสนอ  87,500.-  บาท   ต ํ�าสุด 26 พฤศจิกายน 2558
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วงเงินที�จะซื�อ วิธีซื�อ รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาที� เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซื�อหรือจา้ง

27 จดัซื�อนํ�าดื�ม  โครงการวนัพอ่ 3,500.- บาท 3,500.- บาท ตกลงราคา นํ�าดื�มปลาทอง นํ�าดื�มปลาทอง  -เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  11/2559

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  3,500.-  บาท ราคาที�เสนอ  3,500.-  บาท   ต ํ�าสุด 23 พฤศจิกายน 2558

28 จดัซื�อวสัดุการเกษตร 49,000.- บาท 49,000.- บาท ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  -เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  12/2559

กองสาธารณสุข ราคาที�เสนอ  49,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  49,000.-  บาท   ต ํ�าสุด 25 พฤศจิกายน 2558

29 จดัซื�ออุปกรณ์รองศรีษะ  ในรถฉุกเฉิน 8,000.- บาท 8,000.- บาท ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  -เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  13/2559

จาํนวน  2  ชุด ราคาที�เสนอ  8,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  8,000.-  บาท   ต ํ�าสุด 25 พฤศจิกายน 2558

กองสาธารณสุข

30 โครงการจดัซื�อเครื�องเล่นสนามเด็กเล่นขา้งศูนย์ 411,950.- บาท 415,000.- บาท ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  คิดส์เพลย ์ โปรดกัส์ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  คิดส์เพลย ์ โปรดกัส์  -เสนอราคา สญัญาซื�อขายเลขที�  3/2559

พฒันาเด็กเล็ก  อบต.แพรกษา    ราคาที�เสนอ  411,950.- บาท ราคาที�เสนอ  411,950.- บาท   ต ํ�าสุด 26 พฤศจิกายน 2558

กองช่าง 2.บริษทัเมืองของเล่น  จาํกดั

   ราคาที�เสนอ  435,490.-  บาท

3.บริษทั  มหโชค  จาํกดั  .

   ราคาที�เสนอ  447,260.-  บาท
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วงเงินที�จะซื�อ วิธีซื�อ รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาที� เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซื�อหรือจา้ง

31 โครงการจดัซื�ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนนาคดี 1,403,284.44 บาท 1,403,284.44 บาท สอบราคา สหกรณ์โคนมไทยมิ�ลค์ สหกรณ์โคนมไทยมิ�ลค์  -เสนอราคา สญัญาซื�อขายเลขที�  4/2559

อนุสรณ์  ประจาํภาคที�  2/58 ราคาที�เสนอ  1,403,284.44  บาท ราคาที�เสนอ  1,403,284.44  บาท   ต ํ�าสุด 30 พฤศจิกายน 2558

กองการศึกษา

32 โครงการจดัซื�ออาหารเสริม(นม) สาํหรับศูนย์ 209,052.06  บาท 209,052.06  บาท สอบราคา สหกรณ์โคนมไทยมิ�ลค์ สหกรณ์โคนมไทยมิ�ลค์  -เสนอราคา สญัญาซื�อขายเลขที�  5/2559

พฒันาเด็กเล็ก  อบต.แพรกษา  ประจาํภาคเรียน ราคาที�เสนอ  209,052.06  บาท ราคาที�เสนอ  209,052.06  บาท   ต ํ�าสุด 30 พฤศจิกายน 2558

ที� 2/58

กองการศึกษา

33 โครงการจดัภูมิทศัน์ปรับปรุงสนามเด็กเล่นขา้ง 496,000.- บาท 500,000.- บาท ตกลงราคา 1.บริษทั ไข่มุกดีไซน์ แอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดับริษทั ไข่มุกดีไซน์ แอนด ์คอนสตรัคชั�น จาํกดั -เสนอราคา สญัญาจา้งเลขที�  2/2559

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  อบต.แพรกษา ม.    ราคาที�เสนอ  496,900.68  บาท ราคาที�เสนอ  496}000.-  บาท   ต ํ�าสุด 16 พฤศจิกายน 2558

 ม.6 อบต.แพรกษา 2.บริษทั พรหมโยธาการระยอง(1993)  จาํกดั

กองช่าง    ราคาที�เสนอ  500,083.93  บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  หม่งฮวดเส็ง

   ราคาที�เสนอ  508,766.98  บาท
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วงเงินที�จะซื�อ วิธีซื�อ รายชื�อผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาที� เหตุผลที�คดัเลือก เลขที�และวนัที�ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซื�อหรือจา้ง

34 โครงการปรับปรุงลานหินคลุกขา้งสวนสาธารณะ 455,000.- บาท 500,000.- บาท ตกลงราคา 1.บริษทั ไนซ์ ดมัเปอร์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั บริษทั ไนซ์ ดมัเปอร์ คอนสตรัคชั�น จาํกดั  - เสนอราคา สญัญาจา้งเลขที�  3/2559

อบต.แพรกษา (บริเวณพื�นที� 6 ไร่) ม.2 ต.แพรกษา    ราคาที�เสนอ  455,000.38  บาท ราคาที�เสนอ  455,000.-  บาท     ต ํ�าสุด 17 พฤศจิกายน 2558

กองช่าง 2.บริษทั  ธีรา อินดสัทรี  เซอร์วิส  จาํกดั

   ราคาที�เสนอ  500,000.30.-  บาท

3.บริษทั เวหา  คอนสตรัคชั�น  จาํกดั

   ราคาที�เสนอ  502,900.-  บาท
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