
วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อยางขอบกระจก  รถเจซีบี  ทะเบียน ตฒ ตามราคาทองถิ่น 2,065.10  บาท ตกลงราคา บริษัท สยามมอเตอรแมชชันเนอร่ี บริษัท สยามมอเตอรแมชชันเนอร่ี  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  128/2558

8127ล ราคาที่เสนอ  2,065.10  บาท ราคาที่เสนอ  2,065.10  บาท     ต่ําสุด 2 มิถุนายน 2558

กองชาง

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการฝกอบอรม  โครงการ ตามราคาทองถิ่น 6,387.90  บาท ตกลงราคา ปกรณ  สเตชั่นเนอร่ี ปกรณ  สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  129/2558

เฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพอาหาร ราคาที่เสนอ  6,387.90  บาท ราคาที่เสนอ  6,387.90  บาท     ต่ําสุด 3 มิถุนายน 2558

กองสาธารณสุข

3 จัดซื้อยางรถยนต  ทะเบียน  กจ 7049 ตามราคาทองถิ่น 14,552.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  130/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  14,552.-  บาท ราคาที่เสนอ  14,552.-  บาท     ต่ําสุด 4 มิถุนายน 2558

4 จัดซื้อหมึกเคร่ืองถายเอกสาร  ย่ีหอ  TOSHIBA ตามราคาทองถิ่น 9,900.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  131/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  9,900.-  บาท ราคาที่เสนอ  9,900.-  บาท     ต่ําสุด 5 มิถุนายน 2558

5 จัดซื้อยางรถยนต  ทะเบียน  กง 200 ตามราคาทองถิ่น 11,984.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  บุญเอก  กลการ หางหุนสวนจํากัด  บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  132/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  11,984.-  บาท ราคาที่เสนอ  11,984.-  บาท     ต่ําสุด 8 มิถุนายน 2558

6 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ตามราคาทองถิ่น 34,753.60  บาท ตกลงราคา ปกรณ  สเตชั่นเนอร่ี ปกรณ  สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  133/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  34,753.60  บาท ราคาที่เสนอ  34,753.60  บาท     ต่ําสุด 10 มิถุนายน 2558
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2558

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

7 จัดซื้อแบตเตอร่ี (รถตู) ทะเบียน  นค  1419 ตามราคาทองถิ่น 2,568.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  134/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  2,568.-  บาท ราคาที่เสนอ  2,568.-  บาท     ต่ําสุด 10 มิถุนายน 2558

8 จัดซื้อแบตเตอร่ี  NS100  ของเคร่ืองสูบน้ํา ตามราคาทองถิ่น 2,568.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  135/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  2,568.-  บาท ราคาที่เสนอ  2,568.-  บาท     ต่ําสุด 10 มิถุนายน 2558

9 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร  หรือการแพทย ตามราคาทองถิ่น 99,000.-  บาท ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  136/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  99,00.-  บาท ราคาที่เสนอ  99,00.-  บาท     ต่ําสุด 11 มิถุนายน 2558

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น 16,650.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  137/2558

กองสวัสดิการ ราคาที่เสนอ  16,650.-  บาท ราคาที่เสนอ  16,650.-  บาท     ต่ําสุด 12 มิถุนายน 2558

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 12433.40  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  138/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  12,433.40  บาท ราคาที่เสนอ  12,433.40  บาท     ต่ําสุด 12 มิถุนายน 2558

12 จางเหมาจัดเตรียมสนามแขงขัน  โครงการกีฬา ตามราคาทองถิ่น 2,400.-  บาท ตกลงราคา นายเดนชัย  หมุดธรรม นายเดนชัย  หมุดธรรม  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  136/2558

เซปกตะกรอ ราคาที่เสนอ  2,400.- บาท ราคาที่เสนอ  2,400.- บาท     ต่ําสุด 3 มิถุนายน 2558

กองการศึกษา
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2558
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ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง
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หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13 จางเหมาจัดอาหารวาง  เคร่ืองดื่ม  และอาหาร ตามราคาทองถิ่น 10,000.-  บาท ตกลงราคา นางบังอร  มวงรอด นางบังอร  มวงรอด  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  137/2558

กลางวัน ราคาที่เสนอ  10,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  10,000.-  บาท     ต่ําสุด 3 มิถุนายน 2558

กองสาธารณสุข

14 จางถายเอกสารสีแผนที่ จังหวัดสมุทรปราการ ตามราคาทองถิ่น 1,444.50  บาท ตกลงราคา บริษัท  ช.แสงงามการพิมพ  จํากัด บริษัท  ช.แสงงามการพิมพ  จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  138/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  1,444.50  บาท ราคาที่เสนอ  1,444.50  บาท     ต่ําสุด 3 มิถุนายน 2558

15 จางซอมเคร่ืองออกกําลังกาย  บริเวณภายในสวนตามราคาทองถิ่น 85,600.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  เพชรพิจิตร  คอนสตรัคชั่นหางหุนสวนจํากัด  เพชรพิจิตร  คอนสตรัคชั่น - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  139/2558

สาธารณะ  อบต.แพรกษา ราคาที่เสนอ  85,600.-  บาท ราคาที่เสนอ  85,600.-  บาท     ต่ําสุด 8 มิถุนายน 2558

กองชาง

16 จางซอมและเปลี่ยนอะไหลพัดลม ตามราคาทองถิ่น 18,596.60  บาท ตกลงราคา บริษัท มาสเตอรคูลอินเตอรเนชั่นแนล  จํากัดบริษัท มาสเตอรคูลอินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  140/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  18,596.60  บาท ราคาที่เสนอ  18,596.60  บาท     ต่ําสุด 9 มิถุนายน 2558

17 จางเหมาจัดอาหารวาง  เคร่ืองดื่ม และอาหาร ตามราคาทองถิ่น 10,000.-  บาท ตกลงราคา นางบังอร  มวงรอด นางบังอร  มวงรอด  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  137/2558

กลางวัน ราคาที่เสนอ  10,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  10,000.-  บาท     ต่ําสุด 3 มิถุนายน 2558

กองสาธารณสุข

18 จางถายเอกสารสีแผนที่  จังหวัดสมุทรปราการ ตามราคาทองถิ่น 1,444.50  บาท ตกลงราคา บริษัท  ช.แสงงามการพิมพ  คอนสตรัคช่ัน  จํากัดบริษัท  ช.แสงงามการพิมพ  คอนสตรัคช่ัน  จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  138/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ 1,444.50  บาท ราคาที่เสนอ 1,444.50  บาท     ต่ําสุด 3 มิถุนายน 2558
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ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

19 จางซอมเคร่ืองออกําลังกาย  บริเวณภายในสวน ตามราคาทองถิ่น 85,600.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  เพชรพิจิตร  คอนสตรัคชั่นหางหุนสวนจํากัด  เพชรพิจิตร  คอนสตรัคชั่น - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  139/2558

สาธารณะ  อบต.แพรกษา ราคาที่เสนอ  85,600.-  บาท ราคาที่เสนอ  85,600.-  บาท     ต่ําสุด 8 มิถุนายน 2558

กองชาง

20 จางซอมและเปลี่ยนอะไหลพัดลม ตามราคาทองถิ่น 18,596.60  บาท ตกลงราคา บริษัท  มาสเตอรคูล  อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัดบริษัท  มาสเตอรคูล  อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  140/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  18,596.60  บาท ราคาที่เสนอ  18,596.60  บาท     ต่ําสุด 9 มิถุนายน 2558

21 จางซอมรถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย ตามราคาทองถิ่น 37,320.-  บาท ตกลงราคา PNK  SER VICES PNK  SER VICES  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  141/2558

ทะเบียน  83-3207 ราคาที่เสนอ  37,320.-  บาท ราคาที่เสนอ  37,320.-  บาท     ต่ําสุด 10 มิถุนายน 2558

กองสาธารณสุข

22 จางซอมรถยนต  ทะเบียน  กจ  7048 ตามราคาทองถิ่น 26,343.40  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  142/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  26,343.40  บาท ราคาที่เสนอ  26,343.40  บาท     ต่ําสุด 10 มิถุนายน 2558

23 จางซอมเคร่ืองพร้ินเตอร  ย่ีหอ  HP  รุน  1022 ตามราคาทองถิ่น 3,817.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  143/2558

กองสวัสดิการ ราคาที่เสนอ  3,817.-  บาท ราคาที่เสนอ  3,817.-  บาท     ต่ําสุด 12 มิถุนายน 2558

24 จางเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเคร่ือง-แท  และอ่ืนๆ ตามราคาทองถิ่น 1,552.-  บาท ตกลงราคา บริษัท  สมุทรปโตรเลียมไทย  จํากัด บริษัท  สมุทรปโตรเลียมไทย  จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  144/2558

ทะเบียน  กง  200 , 83-3972 , กจ  7049 ราคาที่เสนอ  1,552.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,552.-  บาท     ต่ําสุด 15 มิถุนายน 2558

สํานักปลัด
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25 จางซอมไฟฟาเสารหงสภายในสวนสาธารณะ ตามราคาทองถิ่น 39,395.-  บาท ตกลงราคา เจริญสุข  เทรดดิ้ง เจริญสุข  เทรดดิ้ง  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  145/2558

อบต.แพรกษา  ,  ไฟฟาหนาสวนสาธารณะ  อบต. ราคาที่เสนอ  39,395.-  บาท ราคาที่เสนอ  39,395.-  บาท     ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2558

แพรกษา  และงานซอมแซมฝาบอพัก  คสล.

ซอยเซาะแค

กองชาง

26 โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลาที่พักผูโดยสารตามราคาทองถิ่น 23,800.-  บาท ตกลงราคา บริษัท  ธีรา  อินดัสทรี  จํากัด บริษัท  ธีรา  อินดัสทรี  จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  146/2558

อบต.แพรกษา  หมู 5  ตําบลแพรกษา ราคาที่เสนอ  23,800.-  บาท ราคาที่เสนอ  23,800.-  บาท     ต่ําสุด 17 มิถุนายน 2558

กองชาง

27 จางเหมาอาหารวาง  และเคร่ืองดื่ม  โครงการ ตามราคาทองถิ่น 5,000.-  บาท ตกลงราคา นางสาวศิริพร  เอ่ียมสอาด นางสาวศิริพร  เอ่ียมสอาด  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  147/2558

ประชุมผูปกครอง ราคาที่เสนอ  5,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  5,000.-  บาท     ต่ําสุด 17 มิถุนายน 2558

กองการศึกษา

28 จางซอมปายอักษรไฟว่ิงแบบดิจิตอล ตามราคาทองถิ่น 48150.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นามสมุทรวิศวกรรม หางหุนสวนจํากัด  นามสมุทรวิศวกรรม  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  148/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  48,150.-  บาท ราคาที่เสนอ  48,150.-  บาท     ต่ําสุด 18 มิถุนายน 2558

29 จางซอมรถยนต  ทะเบียน  กจ  7049 ตามราคาทองถิ่น 26,824.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  149/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  26,824.-  บาท ราคาที่เสนอ  26,824.-  บาท     ต่ําสุด 22 มิถุนายน 2558
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2558

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

30 จางซอมรถยนต  ทะเบียน  กง  200 ตามราคาทองถิ่น 11,834.20  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  150/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  11,834.20  บาท ราคาที่เสนอ  11,834.20  บาท     ต่ําสุด 23 มิถุนายน 2558

31 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น 15,700.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  143/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  15,700.-  บาท ราคาที่เสนอ  15,700.-  บาท     ต่ําสุด 17 มิถุนายน 2558

32 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 14,209.60  บาท ตกลงราคา ปกรณ  สเตชั่นเนอร่ี ปกรณ  สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  144/2558

กองสวัสดิการ ราคาที่เสนอ  14,209.60  บาท ราคาที่เสนอ  14,209.60  บาท     ต่ําสุด 17 มิถุนายน 2558

33 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 15,516.07  บาท ตกลงราคา ปกรณ  สเตชั่นเนอร่ี ปกรณ  สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  145/2558

กองคลัง ราคาที่เสนอ  15,516.07  บาท ราคาที่เสนอ  15,516.07  บาท     ต่ําสุด 18 มิถุนายน 2558

34 จัดซื้ออุปกรณกีฬา  โครงการสนับสนุนวัสดุ ตามราคาทองถิ่น 99,615.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  เอฟบีที  สปอรต 200 หางหุนสวนจํากัด  เอฟบีที  สปอรต 200  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  146/2558

อุปกรณกีฬา ราคาที่เสนอ  99,615.-  บาท ราคาที่เสนอ  99,615.-  บาท     ต่ําสุด 19 มิถุนายน 2558

กองการศึกษา

35 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 14,477.10  บาท ตกลงราคา ปกรณ  สเตชั่นเนอร่ี ปกรณ  สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  147/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  14,477.10  บาท ราคาที่เสนอ  14,477.10  บาท     ต่ําสุด 23 มิถุนายน 2558
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วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

36 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น 13,280.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  148/2558

กองคลัง ราคาที่เสนอ  13,280.-  บาท ราคาที่เสนอ  13,280.-  บาท     ต่ําสุด 23 มิถุนายน 2558

37 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น 6,997.80  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  149/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  6,997.80  บาท ราคาที่เสนอ  6,997.80  บาท     ต่ําสุด 23 มิถุนายน 2558

38 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 14,926.50  บาท ตกลงราคา ปกรณ  สเตชั่นเนอร่ี ปกรณ  สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  150/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  14,926.50  บาท ราคาที่เสนอ  14,926.50  บาท     ต่ําสุด 23 มิถุนายน 2558

39 จางทําปายประชาสัมพันธ ตามราคาทองถิ่น 1,125.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  151/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  1,125.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,125.-  บาท     ต่ําสุด 23 มิถุนายน 2558

40 จางถายเอกสารสีแผนที่ จ.สมุทรปราการ ตามราคาทองถิ่น 6,741.- บาท ตกลงราคา บริษัท ช.แสงงามการพิมพ จํากัด บริษัท ช.แสงงามการพิมพ จํากัด  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  152/2558

ราคาที่เสนอ 6,741.- บาท ราคาที่เสนอ 6,741.- บาท    ต่ําสุด 29 มิถุนายน 2558

41 จางถายเอกสารพรอมเขาเลมแผนพัฒนา 3 ป ตาราทองถิ่น 17,590.80 บาท ตกลงราคา บริษัท ช.แสงงามการพิมพ จํากัด บริษัท ช.แสงงามการพิมพ จํากัด  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  153/2558

ราคาที่เสนอ 17,590.80 บาท ราคาที่เสนอ 17,590.80 บาท   ต่ําสุด 29 มิถุนายน 2558
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วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

42 โครงการปรับปรุงซอมแซมหองสมุดประชาชน ตาราทองถิ่น 99,153.-  บาท ตกลงราคา บริษัท ธีราอินดัสทรี เซอรวิส จํากัด บริษัท ธีราอินดัสทรี เซอรวิส จํากัด  -เสนอราคา สัญญาจางเลขที่ 18/2558

อบต.แพรกษา ม.6 ตําบลแพรกษา ราคาที่เสนอ 99,153.-บาท ราคาที่เสนอ 99,153.-บาท   ต่ําสุด 17 มิถุนายน 2558

43 โครงการซอมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงาน ตาราทองถิ่น 64,000.-  บาท ตกลงราคา รานนภัสคอนสตรัคชั่น รานนภัสคอนสตรัคชั่น  -เสนอราคา สัญญาจางเลขที่ 19/2558

อาคารเอนกประสงคและอาคารภายในสวน- ราคาที่เสนอ 64,000.- บาท ราคาที่เสนอ 64,000.- บาท   ต่ําสุด 18 มิถุนายน 2558

สาธารณะ อบต.แพรกษา ม.2,6 ตําบลแพรกษา
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