
วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (เปลี่ยนไสกรองเคร่ือง ตามราคาทองถิ่น 4,980.32  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  164/2558

กรองน้ํา ราคาที่เสนอ  4,980.32  บาท ราคาที่เสนอ  4,980.32  บาท   ต่ําสุด 3 สิงหาคม 2558

กองการศึกษา

2 จัดซื้อชั้นแฟม  20  ชอง  (มีลอ) ตามราคาทองถิ่น 36,444.20  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  ปากน้ําเฟอรนิเจอร หางหุนสวนจํากัด  ปากน้ําเฟอรนิเจอร  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  165/2558

กองคลัง ราคาที่เสนอ  36,444.20  บาท ราคาที่เสนอ  36,444.20  บาท   ต่ําสุด 3 สิงหาคม 2558

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  โครงการวันแม ตามราคาทองถิ่น 4,140.90  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  166/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  4,140.90  บาท ราคาที่เสนอ  4,140.90  บาท   ต่ําสุด 6 สิงหาคม 2558

4 จัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามราคาทองถิ่น 5,710.-  บาท ตกลงราคา ส.สหยนต ส.สหยนต  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  167/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  5,710.-  บาท ราคาที่เสนอ  5,710.-  บาท   ต่ําสุด 7 สิงหาคม 2558

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น 10,550.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  168/2558

กองสวัสดิการ ราคาที่เสนอ  10,550.-  บาท ราคาที่เสนอ  10,550.-  บาท   ต่ําสุด 7 สิงหาคม 2558

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น 15,930.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  169/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  15,930.-  บาท ราคาที่เสนอ  15,930.-  บาท   ต่ําสุด 7 สิงหาคม 2558
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                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2558

                                              องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

7 จัดซื้อวัสดุกอสราง ตามราคาทองถิ่น 33,550.-  บาท ตกลงราคา นิธิวัชรเทรดดิ้ง นิธิวัชรเทรดดิ้ง  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  170/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  33,550.-  บาท ราคาที่เสนอ  33,550.-  บาท   ต่ําสุด 7 สิงหาคม 2558

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 8,456.21  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  171/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  8,456.21.-  บาท ราคาที่เสนอ  8,456.21.-  บาท   ต่ําสุด 14 สิงหาคม 2558

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 11,497.15  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  172/2558

กองสวัสดิการ ราคาที่เสนอ  11,497.15  บาท ราคาที่เสนอ  11,497.15  บาท   ต่ําสุด 14 สิงหาคม 2558

10 จัดซื้อน้ําดื่ม ตามราคาทองถิ่น 700.-  บาท ตกลงราคา น้ําดื่มปลาทอง น้ําดื่มปลาทอง  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  173/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  700.-  บาท ราคาที่เสนอ  700.-  บาท   ต่ําสุด 14 สิงหาคม 2558

11 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ตามราคาทองถิ่น 23,973.35  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  174/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  23,973.35  บาท ราคาที่เสนอ  23,973.35  บาท   ต่ําสุด 17 สิงหาคม 2558

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 7,000.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  175/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  7,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  7,000.-  บาท   ต่ําสุด 17 สิงหาคม 2558
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                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2558

                                              องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13 จัดซื้อตนไมและดินพรอมวัสดุอุปกรณ  ในการ ตามราคาทองถิ่น 99,485.-  บาท ตกลงราคา ตนปาลม  แลนด  สเคป ตนปาลม  แลนด  สเคป  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  176/2558

ปลูก  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ราคาที่เสนอ  99,485.-  บาท ราคาที่เสนอ  99,485.-  บาท   ต่ําสุด 18 สิงหาคม 2558

กองสาธารณสุข

14 จางทําพานดอกไมสด  โครงการเฉลิมพระเกียรติ ตามราคาทองถิ่น 3,540.-  บาท ตกลงราคา นางสาวประเมิน  บุญร้ิว นางสาวประเมิน  บุญร้ิว  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  173/2558

เนื่องในวโรกาส  12  สิงหามหาราชินี ราคาที่เสนอ  3,540.-  บาท ราคาที่เสนอ  3,540.-  บาท   ต่ําสุด 3 สิงหาคม 2558

สํานักปลัด 

15 จางเหมาจัดเวที  ที่นั่งพระ  พรอมตกแตง และบรม ตามราคาทองถิ่น 5,000.-  บาท ตกลงราคา นายสุชาติ  เกิดเทวี นายสุชาติ  เกิดเทวี  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  174/2558

ฉายาลักษณ  โครงการวันแม ราคาที่เสนอ  5,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  5,000.-  บาท   ต่ําสุด 3 สิงหาคม 2558

สํานักปลัด

16 จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธ ตามราคาทองถิ่น 2,400.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  175/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  2,400.-  บาท ราคาที่เสนอ  2,400.-  บาท   ต่ําสุด 3 สิงหาคม 2558

17 จางเหมาเชาเกาอ้ีสําหรับผูรวมงานโครงการวันแม ตามราคาทองถิ่น 4,000.-  บาท ตกลงราคา อินเทรน  เซนเตอร อินเทรน  เซนเตอร  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  176/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  4,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  4,000.-  บาท   ต่ําสุด 4 สิงหาคม 2558
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                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2558

                                              องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

18 จางทําปายไวนิลบอกเสนทาง ตามราคาทองถิ่น 600.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  177/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  600.-  บาท ราคาที่เสนอ  600.-  บาท   ต่ําสุด 4 สิงหาคม 2558

19 จางเหมาจัดอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม ตามราคาทองถิ่น 625.-  บาท ตกลงราคา นางกนกอร  ศรีโฉมงาม นางกนกอร  ศรีโฉมงาม  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  178/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  625.-  บาท ราคาที่เสนอ  625.-  บาท   ต่ําสุด 5 สิงหาคม 2558

20 จางเหมาจัดอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม ตามราคาทองถิ่น 625.-  บาท ตกลงราคา นางกนกอร  ศรีโฉมงาม นางกนกอร  ศรีโฉมงาม  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  179/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  625.-  บาท ราคาที่เสนอ  625.-  บาท   ต่ําสุด 6 สิงหาคม 2558

21 จางซอมและเปลี่ยนอะไหลเคร่ืองถายเอกสาร ตามราคาทองถิ่น 12,484.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  180/2558

ย่ีหอ  Tohiba ราคาที่เสนอ  12,484.-  บาท ราคาที่เสนอ  12,484.-  บาท   ต่ําสุด 7 สิงหาคม 2558

กองชาง

22 จางซอมรถยนต  ทะเบียน  บฉ  1263 ตามราคาทองถิ่น 9,972.40  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  181/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  9,972.40  บาท ราคาที่เสนอ  9,972.40  บาท   ต่ําสุด 7 สิงหาคม 2558

23 จางเหมาจัดอาหารวาง อาหารกลางวัน พรอมเคร่ือง ตามราคาทองถิ่น 4,400.-  บาท ตกลงราคา นางสาวศิริพร  เอ่ียมสะอาด นางสาวศิริพร  เอ่ียมสะอาด  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  182/2558

ดื่ม  โครงการวันแม ราคาที่เสนอ  4,400.-  บาท ราคาที่เสนอ  4,400.-  บาท   ต่ําสุด 7 สิงหาคม 2558

กองการศึกษา
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                                              องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

24 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเคร่ืองและไสกรองรถยนต ตามราคาทองถิ่น 550.-  บาท ตกลงราคา บริษัท  สมุทรปโตรเลียมไทย  จํากัด บริษัท  สมุทรปโตรเลียมไทย  จํากัด  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  183/2558

ทะเบียน  83-2182 ราคาที่เสนอ  550.-  บาท ราคาที่เสนอ  550.-  บาท   ต่ําสุด 10 สิงหาคม 2558

กองชาง

25 จางทําอาหารวาง  อาหารกลางวัน  พรอมเคร่ืองดื่ม ตามราคาทองถิ่น 18,750.-  บาท ตกลงราคา นางบังอร  มวงรอด นางบังอร  มวงรอด  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  184/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  18,750.-  บาท ราคาที่เสนอ  18,750.-  บาท   ต่ําสุด 14 สิงหาคม 2558

26 จางทําปายประชาสัมพันธ ตามราคาทองถิ่น 750.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  185/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  750.-  บาท ราคาที่เสนอ  750.-  บาท   ต่ําสุด 14 สิงหาคม 2558

27 จางเหมารถบัสปรับอากาศ ตามราคาทองถิ่น 5,000.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  วัชริศ  ทัวร หางหุนสวนจํากัด  วัชริศ  ทัวร  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  186/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  5,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  5,000.-  บาท   ต่ําสุด 14 สิงหาคม 2558

28 จางทําปายไวนิลอิงคเจ็ท ตามราคาทองถิ่น 375.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  187/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  375.-  บาท ราคาที่เสนอ  375.-  บาท   ต่ําสุด 14 สิงหาคม 2558

29 จางซอมเคร่ืองเรือตัดหญา ตามราคาทองถิ่น 5,136.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  188/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  5,136.-  บาท ราคาที่เสนอ  5,136.-  บาท   ต่ําสุด 17 สิงหาคม 2558

                                                                                                                                                      - 5 -                                                                                                               แบบ  สขร. 1

                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2558

                                              องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ
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วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

30 จางซอมรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ทะเบียน  82-8348 ตามราคาทองถิ่น 5,243.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  189/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  5,243.-  บาท ราคาที่เสนอ  5,243.-  บาท   ต่ําสุด 17 สิงหาคม 2558

31 จางทําความสะอาดพรมปูพ้ืน  ดวยวิธีโบเนต ตามราคาทองถิ่น 16,050.-  บาท ตกลงราคา บริษัท  เอ็นปที  เทรดด้ิง  แอนดคอนสตรัคชั่น  จํากัด บริษัท  เอ็นปที  เทรดด้ิง  แอนดคอนสตรัคชั่น  จํากัด -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  190/2558

(ซักแหง) ราคาที่เสนอ  16,050.-  บาท ราคาที่เสนอ  16,050.-  บาท   ต่ําสุด 19 สิงหาคม 2558

กองชาง

32 จางทําปายไวนิล ตามราคาทองถิ่น 7,500.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  191/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  7,500.-  บาท ราคาที่เสนอ  7,500.-  บาท   ต่ําสุด 21 สิงหาคม 2558

33 จางลางซอมและเปลี่ยนอะไหลเคร่ืองปรับอากาศ ตามราคาทองถิ่น 43,335.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  ทางเจริญอิควิปเมนท หางหุนสวนจํากัด  ทางเจริญอิควิปเมนท  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  192/2558

ภายใน  อบต.แพรกษา ราคาที่เสนอ  43,335.-  บาท ราคาที่เสนอ  43,335.-  บาท   ต่ําสุด 24 สิงหาคม 2558

กองชาง

34 จางทําตรายาง ตามราคาทองถิ่น 743.65  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  193/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  743.65  บาท ราคาที่เสนอ  743.65  บาท   ต่ําสุด 24 สิงหาคม 2558

35 จัดซื้อน้ําดื่มสะอาด  เดือนสิงหาคม  2558 ตามราคาทองถิ่น 1,400.-  บาท ตกลงราคา น้ําดื่มปลาทอง น้ําดื่มปลาทอง  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  177/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  1,400.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,400.-  บาท   ต่ําสุด 19 สิงหาคม 2558
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วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

36 จัดซื้อหมึกเคร่ืองถายเอกสาร  TOSWIBA ตามราคาทองถิ่น 4,950.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  178/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  4,950.-  บาท ราคาที่เสนอ  4,950.-  บาท   ต่ําสุด 19 สิงหาคม 2558

37 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ตามราคาทองถิ่น 13,550.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  179/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  13,550.-  บาท ราคาที่เสนอ  13,550.-  บาท   ต่ําสุด 19 สิงหาคม 2558

38 จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ ตามราคาทองถิ่น 32,742.-  บาท ตกลงราคา บริษัท  รัตนากร (2007)  การชาง  จํากัด บริษัท  รัตนากร (2007)  การชาง  จํากัด  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  180/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  32,742.-  บาท ราคาที่เสนอ  32,742.-  บาท   ต่ําสุด 20 สิงหาคม 2558

39 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 6,964.63  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  181/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  6,964.63  บาท ราคาที่เสนอ  6,964.63  บาท   ต่ําสุด 20 สิงหาคม 2558

40 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 14,648.30  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  182/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  14,648.30  บาท ราคาที่เสนอ  14,648.30  บาท   ต่ําสุด 20 สิงหาคม 2558

41 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น 15,000.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  183/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  15,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  15,000.-  บาท   ต่ําสุด 20 สิงหาคม 2558
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วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

42 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ตามราคาทองถิ่น 46,202.60  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  184/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  46,020.60  บาท ราคาที่เสนอ  46,020.60  บาท   ต่ําสุด 20 สิงหาคม 2558

43 จัดซื้อหมึกเคร่ืองถายเอกสาร ตามราคาทองถิ่น 4,850.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  185/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  4,850.-  บาท ราคาที่เสนอ  4,850.-  บาท   ต่ําสุด 20 สิงหาคม 2558

44 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น 14,652.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  186/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  14,652.-  บาท ราคาที่เสนอ  14,652.-  บาท   ต่ําสุด 20 สิงหาคม 2558

45 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 9,822.60  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  187/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  9,822.60  บาท ราคาที่เสนอ  9,822.60  บาท   ต่ําสุด 21 สิงหาคม 2558

46 จัดซื้อเคร่ืองเติมอากาศพรอมติดตั้ง ตามราคาทองถิ่น 99,510.-  บาท ตกลงราคา บริษัท  ธีรา  อินดัสทรี  เซอรวิส  จํากัด บริษัท  ธีรา  อินดัสทรี  เซอรวิส  จํากัด  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  188/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  99,510.-  บาท ราคาที่เสนอ  99,510.-  บาท   ต่ําสุด 26 สิงหาคม 2558

47 จางเหมาทําอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม ตามราคาทองถิ่น 625.-  บาท ตกลงราคา นางกนกอร  ศรีโฉมงาม นางกนกอร  ศรีโฉมงาม  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  194/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  625.-  บาท ราคาที่เสนอ  625.-  บาท   ต่ําสุด 28 สิงหาคม 2558
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วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
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48 โครงการจัดซื้อเคร่ืองถายกิ่งไมและใบไม 169,702.-บาท 169,702.-  บาท สอบราคา 1.รานปฏิพงษจักรกลเกษตร รานปฏิพงษจักรกลเกษตร  - มีคุณสมบัติ สัญญาซื้อเลขที่  12/2558

จํานวน  1  เคร่ือง    ราคาที่เสนอ  169,702.-  บาท ราคาที่เสนอ  169,702.-  บาท    ครบตาม 19 สิงหาคม 2558

กองสาธารณสุข 2.บริษัท  สยามแอคเซสเทรดดิ้ง  จํากัด    ประกาศ

   ราคาที่เสนอ  187,250.-  บาท  - เสนอราคา

    ต่ําสุด

49 โครงการจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฉุกเฉินลากจูง 1,400,000.-บาท 1,400,000.-  บาท สอบราคา 1.บริษัท  วาสติ  เอ็นจิเนียร  จํากัด บริษัท  วาสติ  เอ็นจิเนียร  จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาซื้อเลขที่  13/2558

พรอมอุปกรณ  (Balloon  Light)  จํานวน  2  ชุด    ราคาที่เสนอ  1,379,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,379,000.-  บาท    ครบตาม 27 สิงหาคม 2558

สํานักปลัด 2.บริษัท  ซิดเทรดดิ้ง  จํากัด    ประกาศ

   ราคาที่เสนอ  1,379,800.-  บาท  - เสนอราคา

3.บริษัท  มาสเตอรโปรเทค  จํากัด     ต่ําสุด

   ราคาที่เสนอ  1,386,000.-  บาท

50 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา  คสล.ซอยมีสุข 2,000,000.-บาท 2,000,000.-  บาท e-Auction 1.หางหุนสวนจํากัด  วิรัญยาพาวิลเลี่ยน หางหุนสวนจํากัด  วิรัญยาพาวิลเลี่ยน  - มีคุณสมบัติ สัญญาจางเลขที่  23/2558

ม.  5  ต.แพรกษา    ราคาที่เสนอ  1,989,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,989,000.-  บาท    ครบตาม 18 สิงหาคม 2558

กองชาง 2.หางหุนสวนจํากัด  ป.พูนสิน    ประกาศ

   ราคาที่เสนอ  1,991,000.-  บาท  - เสนอราคา

3.หางหุนสวนจํากัด  เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น     ต่ําสุด

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท
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ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

4.บริษัท  สงสวัสดิ์  จํากัด

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

5.หางหุนสวนจํากัด  เติมชัยวิศวกรรมกอสราง  

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

6.หางหุนสวนจํากัด  เดนชัยปากน้ํา

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

7.หางหุนสวนจํากัด  อุดมโชคการโยธา

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

8.บริษัท  ชินาภัคคอน

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

9.หางหุนสวนจํากัด  ส.เสง่ียมไพศาล(2009) วิศกรรม

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

10.หางหุนสวนจํากัด  ทวีผลพัฒนากอสราง

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

11.หางหุนสวนจํากัด  อนุรักษเจริญศิลป

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

12.หางหุนสวนจํากัด  ไฮเทคโนโลจี  ซิสเต็ม

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท
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วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13.หางหุนสวนจํากัด  ส.ทวีชัยกอสราง

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

14.บริษัท  ช.สมบูรณทรัพยขนสง  และการโยธา  จํากัด

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

15.หางหุนสวนจํากัด  นัธยาพาณิชย

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

16.หางหุนสวนจํากัด  เจรัสยา

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

17.หางหุนสวนจํากัด  นครนายกกอสราง  

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

18.บริษัท  สมุทรปราการมหานคร  จํากัด

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

19.บริษัท  เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน  จํากัด 

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

20.บริษัท  เสริฐการโยธา  จํากัด

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

21.หางหุนสวนจํากัด  ธณาวุฒิการโยธา

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท

22.หางหุนสวนจํากัด  วชิรศศิ

   ราคาที่เสนอ  1,996,000.-  บาท
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วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

51 โครงการกอสรางทางเทา  ถนนนาคดี - มังกร 625,000.-บาท 625,000.-  บาท สอบราคา 1.บริษัท  ธรรมิภักดิ์  จํากัด บริษัท  สมุทรปราการมหานคร  จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาจางเลขที่  23/2558

(คลองหมื่นราษฎร - สุดเขต  อบต.)  ม. 5 ต.แพรกษา    ราคาที่เสนอ  570,048.66  บาท    ราคาที่เสนอ  624,900.-  บาท    ครบตาม 18 สิงหาคม 2558

2.บริษัท  สมุทรปราการมหานคร  จํากัด    ประกาศ

   ราคาที่เสนอ  624,900.-  บาท  - เสนอราคา

3.บริษัท  เอส.พี.ท.ียูเนี่ยน  จํากัด     ต่ําสุด

   ราคาที่เสนอ  625,000.-  บาท

52 โครงการซอมแซมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 1,204,300.-บาท 1,203,000.-  บาท สอบราคา 1.หางหุนสวนจํากัด  เดนชัยปากน้ํา หางหุนสวนจํากัด  เดนชัยปากน้ํา  - มีคุณสมบัติ สัญญาจางเลขที่  24/2558

ซ.อยูคง  ม. 7  ต.แพรกษา    ราคาที่เสนอ  1,203.000.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,203.000.-  บาท    ครบตาม 19 สิงหาคม 2558

กองชาง 2.หางหุนสวนจํากัด  ประโยชนการโยธา     ประกาศ

   ราคาที่เสนอ  1,204,300.-  บาท  - เสนอราคา

3.หางหุนสวนจํากัด  รพีพัฒนแอนดคอนสตรัคชั่น     ต่ําสุด

   ราคาที่เสนอ  1,204,300.-  บาท

53 โครงการซอมแวมปรับปรุงทางลาดสําหรับผูพิการ 95,000.-บาท 95,000.-  บาท ตกลงราคา 1.หางหุนสวนจํากัด  95,000.-  บาท 1.หางหุนสวนจํากัด  95,000.-  บาท  - มีคุณสมบัติ สัญญาจางเลขที่  25/2558

พรอมติดตั้งราวจับและราวจับกันลื่นในหองน้ํา    ราคาที่เสนอ  95,000.-  บาท    ราคาที่เสนอ  95,000.-  บาท    ครบตาม 19 สิงหาคม 2558

สําหรับผูพิการ  อบตงแพรกษา  ม.6 ต.แพรกษา 2.บริษัท  ธีรา อินดัสทรี  เซอรวิส  จํากัด    ประกาศ

กองชาง    ราคาที่เสนอ  99,162.25  บาท  - เสนอราคา

3.บริษัท  เจ เอส เอส โปรเกรส  เอ็นจิเนียร่ิง  จํากัด     ต่ําสุด

   ราคาที่เสนอ  112,885.-  บาท
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54 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตามราคาทองถิ่น 4,098.10  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  189/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  4,098.10  บาท ราคาที่เสนอ  4,098.10  บาท   ต่ําสุด 31 สิงหาคม 2558

55 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ตามราคาทองถิ่น 29,820.-  บาท ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  190/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  29,820.-  บาท ราคาที่เสนอ  29,820.-  บาท   ต่ําสุด 31 สิงหาคม 2558

56 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 23,657.70  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  191/2558

กองคลัง ราคาที่เสนอ  23,657.70  บาท ราคาที่เสนอ  23,657.70  บาท   ต่ําสุด 31 สิงหาคม 2558

57 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น 25,660.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  192/2558

กองคลัง ราคาที่เสนอ  25,660.-  บาท ราคาที่เสนอ  25,660.-  บาท   ต่ําสุด 31 สิงหาคม 2558
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