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

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

1 จดัซื�อเราเตอร์โมเด็ม  ยี�ห้อ  ASUS  ตามราคาทอ้งถิ�น 2,675.- บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที� 107/2558

รุ่น  DSL-NI2U  จาํนวน  1  เครื�อง ราคาที�เสนอ  2,675.-  บาท ราคาที�เสนอ  2,675.-  บาท     ต ํ�าสุด 1 พฤษภาคม 2558

กองการศึกษา

2 จดัซื�อวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามราคาทอ้งถิ�น 4,766.-  บาท ตกลงราคา ปกรณ์สเตชั�นเนอรี� ปกรณ์สเตชั�นเนอรี�  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  108/2558

กองการศึกษา ราคาที�เสนอ  4,766.-  บาท ราคาที�เสนอ  4,766.-  บาท     ต ํ�าสุด 1 พฤษภาคม 2558

3 จดัซื�อเครื�องบนัทึกเสียง ตามราคาทอ้งถิ�น 3,500.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  110/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  3,500.-  บาท ราคาที�เสนอ  3,500.-  บาท     ต ํ�าสุด 1 พฤษภาคม 2558

4 จดัซื�อวสัดุการศึกษา  สื�อการเรียนการสอน ตามราคาทอ้งถิ�น 55,057.25  บาท ตกลงราคา บริษทั สาํนกัพิมพเ์อมพนัธ์  จาํกดั บริษทั สาํนกัพิมพเ์อมพนัธ์  จาํกดั  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  111/2558

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ราคาที�เสนอ  55,057.25  บาท ราคาที�เสนอ  55,057.25  บาท     ต ํ�าสุด 6 พฤษภาคม 2558

กองการศึกษา

5 จดัซื�อวสัดุสาํนกังานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ตามราคาทอ้งถิ�น 32,380.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ปากนํ�าเฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ปากนํ�าเฟอร์นิเจอร์  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  112/2558

กองการศึกษา ราคาที�เสนอ  32,380.-  บาท ราคาที�เสนอ  32,380.-  บาท     ต ํ�าสุด 6 พฤษภาคม 2558

6 จดัซื�อตวัรับสญัญาณไวเลสชนิด  USB ตามราคาทอ้งถิ�น 2,140.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  113/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  2,140.-  บาท ราคาที�เสนอ  2,140.-  บาท     ต ํ�าสุด 7 พฤษภาคม 2558
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  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

7 จดัซื�อเราเตอร์โมเด็ม ตามราคาทอ้งถิ�น 2,675.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  114/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  2,675.-  บาท ราคาที�เสนอ  2,675.-  บาท     ต ํ�าสุด 7 พฤษภาคม 2558

8 จดัซื�อตวัรับสญัญาณไวเลส ชนิด  USB ตามราคาทอ้งถิ�น 3,210.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  115/2558

กองสาธารณสุข ราคาที�เสนอ  3,210.-  บาท ราคาที�เสนอ  3,210.-  บาท     ต ํ�าสุด 7 พฤษภาคม 2558

9 จดัซื�อแบเตอรี�   เครื�องวิทยสืุ�อสาร ตามราคาทอ้งถิ�น 5,700.-  บาท ตกลงราคา ที.ซี.เรดิโอ ที.ซี.เรดิโอ  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  116/2558

กองสาธารณสุข ราคาที�เสนอ  5,700.-  บาท ราคาที�เสนอ  5,700.-  บาท     ต ํ�าสุด 8 พฤษภาคม 2558

10 จดัซื�อวสัดุการเกษตร ตามราคาทอ้งถิ�น 23,900.-  บาท ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  117/2558

กองสาธารณสุข ราคาที�เสนอ  23,900.-  บาท ราคาที�เสนอ  23,900.-  บาท     ต ํ�าสุด 8 พฤษภาคม 2558

11 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามราคาทอ้งถิ�น 20,790.-  บาท ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  118/2558

กองสาธารณสุข ราคาที�เสนอ  20,790.-  บาท ราคาที�เสนอ  20,790.-  บาท     ต ํ�าสุด 8 พฤษภาคม 2558

12 จดัซื�อครุภณัฑง์านบา้นงานครัว  (โตะ๊รับประทาน ตามราคาทอ้งถิ�น 39,400.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ปากนํ�าเฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ปากนํ�าเฟอร์นิเจอร์  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  119/2558

อาหารพร้อมเกา้อี� ) ราคาที�เสนอ  39,400.-  บาท ราคาที�เสนอ  39,400.-  บาท     ต ํ�าสุด 12 พฤษภาคม 2558

กองการศึกษา
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ที� งานจดัซื�อจดัจา้ง ราคากลาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558

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

13 จดัซื�อวสัดุก่อสร้าง ตามราคาทอ้งถิ�น 33,550.-  บาท ตกลงราคา นิธิวชัร์เทรดดิ�ง นิธิวชัร์เทรดดิ�ง  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  120/2558

กองช่าง ราคาที�เสนอ  33,550.-  บาท ราคาที�เสนอ  33,550.-  บาท     ต ํ�าสุด 12 พฤษภาคม 2558

14 จดัซื�อนํ�าดื�ม  โครงการแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อ ตามราคาทอ้งถิ�น 350.-  บาท ตกลงราคา นํ�าดื�มปลาทอง นํ�าดื�มปลาทอง  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  121/2558

กองการศึกษา ราคาที�เสนอ  350.-  บาท ราคาที�เสนอ  350.-  บาท     ต ํ�าสุด 14 พฤษภาคม 2558

15 จดัซื�ออุปกรณ์กีฬาและถว้ยรางวลั โครงการแข่งขนั ตามราคาทอ้งถิ�น 6,650.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  FBT  สปอร์ต  2000 ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  FBT  สปอร์ต  2000  - เสนอราคา

กีฬาเซปักตะกร้อ ราคาที�เสนอ  6,650.-  บาท ราคาที�เสนอ  6,650.-  บาท     ต ํ�าสุด ใบสั�งซื�อเลขที�  122/2558

กองการศึกษา 18 พฤษภาคม 2558

16 จดัซื�อนํ�าดื�มสะอาด  เดือน  พฤษภาคม ตามราคาทอ้งถิ�น 1,400.-  บาท ตกลงราคา นํ�าดื�มปลาทอง นํ�าดื�มปลาทอง  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  123/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  1,400.-  บาท ราคาที�เสนอ  1,400.-  บาท     ต ํ�าสุด 20 พฤษภาคม 2558

17 จดัซื�อวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ (เครื�องเล่น  DVD) ตามราคาทอ้งถิ�น 9,800.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  124/2558

กองการศึกษา ราคาที�เสนอ  9,800.-  บาท ราคาที�เสนอ  9,800.-  บาท     ต ํ�าสุด 20 พฤษภาคม 2558

18 จดัซื�อครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ (โทรทศัน์) ตามราคาทอ้งถิ�น 13,850.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  125/2558

กองการศึกษา ราคาที�เสนอ  13,850.-  บาท ราคาที�เสนอ  13,850.-  บาท     ต ํ�าสุด 20 พฤษภาคม 2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558
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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

19 จดัซื�อโซฟา ตามราคาทอ้งถิ�น 19,260.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ปากนํ�าเฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ปากนํ�าเฟอร์นิเจอร์  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  126/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  19,260.-  บาท ราคาที�เสนอ  19,260.-  บาท     ต ํ�าสุด 20 พฤษภาคม 2558

20 จดัซื�อกลอ้งถ่ายภาพนิ�งระบบดิจิตอล ตามราคาทอ้งถิ�น 24,800.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  127/2558

กองการศึกษา ราคาที�เสนอ  24,800.-  บาท ราคาที�เสนอ  24,800.-  บาท     ต ํ�าสุด 22 พฤษภาคม 2558

21 จา้งซ่อมเครื�องเรือตดัหญา้ และเครื�องตบดิน ตามราคาทอ้งถิ�น 14,140.-  บาท ตกลงราคา เจริญสุข  เทรดดิ�ง เจริญสุข  เทรดดิ�ง  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  121/2558

ชนิดเดินตาม  ยี�ห้อ  HONDA ราคาที�เสนอ  14,140.-  บาท ราคาที�เสนอ  14,140.-  บาท     ต ํ�าสุด 1 พฤษภาคม 2558

กองช่าง

22 จา้งซ่อมรถยนต ์เติมนํ�ายาแอร์ ทะเบียน บฉ 1263 ตามราคาทอ้งถิ�น 856.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  122/2558

กองช่าง ราคาที�เสนอ  856.-  บาท ราคาที�เสนอ  856.-  บาท     ต ํ�าสุด 6 พฤษภาคม 2558

23 จา้งทาํป้าย  โครงการแข่งขนักีฬาเซปักตะกร้อ ตามราคาทอ้งถิ�น 1,050.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  123/2558

กองการศึกษา ราคาที�เสนอ  1,050.-  บาท ราคาที�เสนอ  1,050.-  บาท     ต ํ�าสุด 8 พฤษภาคม 2558

24 จา้งเหมาจดัอาหารวา่งพร้อทเครื�องดื�ม ตามราคาทอ้งถิ�น 625.-  บาท ตกลงราคา นางกนกอร  ศรีโฉมงาม นางกนกอร  ศรีโฉมงาม  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  124/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  625.-  บาท ราคาที�เสนอ  625.-  บาท     ต ํ�าสุด 8 พฤษภาคม 2558
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา  อาํเภอเมืองฯ  จังหวดัสมุทรปราการ

ที� งานจดัซื�อจดัจา้ง ราคากลาง



วงเงนิที�จะซื�อ วธิีซื�อ รายชื�อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที� เหตุผลที�คดัเลอืก เลขที�และวันที�ของสัญญา

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที�เสนอ ตกลงซื�อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื�อหรือจ้าง

25 จา้งซื�อมรถยนตด์บัเพลิง  ทะเบียน  บต  2616 ตามราคาทอ้งถิ�น 7,682.60  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  125/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  7,682.60  บาท ราคาที�เสนอ  7,682.60  บาท     ต ํ�าสุด 11 พฤษภาคม 2558

26 จา้งซ่อมรถ  เจซีบี  ทะเบียน  ตฒ  8127 ตามราคาทอ้งถิ�น 2,782.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  126/2558

กองช่าง ราคาที�เสนอ  2,782.-  บาท ราคาที�เสนอ  2,782.-  บาท     ต ํ�าสุด 12 พฤษภาคม 2558

27 จา้งซ่อมรถกระเชา้ไฟฟ้า  ทะเบียน  83-2182 ตามราคาทอ้งถิ�น 642.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  127/2558

กองช่าง ราคาที�เสนอ  642.-  บาท ราคาที�เสนอ  642.-  บาท     ต ํ�าสุด 14 พฤษภาคม 2558

28 จา้งซ่อมรถตรวจการณ์  ทะเบียน  82-3972 ตามราคาทอ้งถิ�น 6,077.60  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  128/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  6,077.60  บาท ราคาที�เสนอ  6,077.60  บาท     ต ํ�าสุด 14 พฤษภาคม 2558

29 จา้งเปลี�ยนถ่ายนํ�ามนัเครื�อง  และไส้กรองรถตู ้ ตามราคาทอ้งถิ�น 2,970.-  บาท ตกลงราคา บริษทั  สมุทรปิโตรเลียมไทย  จาํกดั บริษทั  สมุทรปิโตรเลียมไทย  จาํกดั  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  129/2558

ทะเบียน  กฉ  4406 ราคาที�เสนอ  2,970.-  บาท ราคาที�เสนอ  2,970.-  บาท     ต ํ�าสุด 20 พฤษภาคม 2558

กองสาธารณสุข

30 จา้งซ่อมรถยนต ์ บรรทุกขยะมูลฝผย ตามราคาทอ้งถิ�น 99,440.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามญั  อุดมสุขการช่าง ห้างหุ้นส่วนสามญั  อุดมสุขการช่าง  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  130/2558

ทะเบียน  82-5553 ราคาที�เสนอ  99,440.-  บาท ราคาที�เสนอ  99,440.-  บาท     ต ํ�าสุด 21 พฤษภาคม 2558

กองสาธารณสุข

                                                                                                               - 5 -                                                                                   แบบ  สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา  อาํเภอเมืองฯ  จังหวดัสมุทรปราการ

ที� งานจัดซื�อจัดจ้าง ราคากลาง
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31 จา้งทาํป้ายไวนิลอิงคเ์จท็  (โครงการวนัวิสาขบูชา) ตามราคาทอ้งถิ�น 3,000.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  131/2558

กองการศึกษา ราคาที�เสนอ  3,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  3,000.-  บาท     ต ํ�าสุด 22 พฤษภาคม 2558

32 จา้งเปลี�ยนไส้กรองนํ�ามนัเครื�องแท ้   และรายการ ตามราคาทอ้งถิ�น 2,612.-  บาท ตกลงราคา บริษทั  สมุทรปิโตรเลียมไทย  จาํกดั บริษทั  สมุทรปิโตรเลียมไทย  จาํกดั  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  132/2558

อื�นๆ ทะเบียน บต  9489 , บต 2616  , นค 8075 ,  ราคาที�เสนอ  2,612.-  บาท ราคาที�เสนอ  2,612.-  บาท     ต ํ�าสุด 25 พฤษภาคม 2558

กฉ 2092

สาํนกัปลดั

33 จา้งซ่อมรถยนต ์ ทะเบียน  กจ  7050 ตามราคาทอ้งถิ�น 5,842.20  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  133/2558

กองคลงั ราคาที�เสนอ  5,842.20  บาท ราคาที�เสนอ  5,842.20  บาท     ต ํ�าสุด 26 พฤษภาคม 2558

34 จา้งเปลี�ยนชุดโคมไฟรถไฟส่องสวา่ง ตามราคาทอ้งถิ�น 14,800.-  บาท ตกลงราคา PNK  SERVICES PNK  SERVICES  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  134/2558

ทะเบียน  83-0081 ราคาที�เสนอ  14,800.-  บาท ราคาที�เสนอ  14,800.-  บาท     ต ํ�าสุด 26 พฤษภาคม 2558

สาํนกัปลดั

35 จา้งเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื�องดื�ม ตามราคาทอ้งถิ�น 350.-  บาท ตกลงราคา นางสาวศิริพร  เอี�ยมสะอาด นางสาวศิริพร  เอี�ยมสะอาด  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  135/2558

(อาหารกล่อง) ราคาที�เสนอ  350.-  บาท ราคาที�เสนอ  350.-  บาท     ต ํ�าสุด 26 พฤษภาคม 2558

กองการศึกษา
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36 โครงการจดัซื�ออาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน ตามราคาทอ้งถิ�น 1,323,592.60  บาท สอบราคา สหกรณ์โคนมไทยมิลค ์ จาํกดั สหกรณ์โคนมไทยมิลค ์ จาํกดั  - มีคุณสมบติั สญัญาขายเลขที�  10/58

นาคดีอนุสรณ์ ราคาที�เสนอ  1,323,592.60  บาท ราคาที�เสนอ  1,323,592.60  บาท    ครบตาม 11 พฤษภาคม 2558

กองการศึกษา    ประกาศ

 - เสนอราคา

    ต ํ�าสุด

37 โครงการจดัซื�ออาหารเสริม  (นม)  สาํหรับ ตามราคาทอ้งถิ�น 215,128.20  บาท สอบราคา สหกรณ์โคนมไทยมิลค ์ จาํกดั สหกรณ์โคนมไทยมิลค ์ จาํกดั  - มีคุณสมบติั สญัญาขายเงขที�  11/58

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.แพรกษา ราคาที�เสนอ  215,128.20  บาท ราคาที�เสนอ  215,128.20  บาท    ครบตาม 11 พฤษภาคม 2558

กองการศึกษา    ประกาศ

 - เสนอราคา

    ต ํ�าสุด

38 โครงการจา้งผลิอสื�อประชาสัมพนัธ์  และเผยแพร่ ตามราคาทอ้งถิ�น 730,000.-  บาท สอบราคา 1.บริษทั  บา้นผูน้าํกรุ๊ป  จาํกดั บริษทั  บา้นผูน้าํกรุ๊ป  จาํกดั  - มีคุณสมบติั สญัญาจา้งเลขที�  16/58

และทาํหนงัสือรายงานกิจการ  อบต.แพรกษา    ราคาที�เสนอ  716,900.-  บาท ราคาที�เสนอ  716,900.-  บาท    ครบตาม 25 พฤษภาคม 2558

สาํนกัปลดั 2. บริษทั  มือโปร  จาํกดั    ประกาศ

    ราคาที�เสนอ  725,000.-  บาท  - เสนอราคา

3. บริษทั  ออนป้า  จาํกดั     ต ํ�าสุด

    ราคาที�เสนอ  -  
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39 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายนํ�า ตามราคาทอ้งถิ�น 4,973,000.-  บาท e-Auction 1.บริษทั  สมุทรปราการมหานคร  จาํกดั บริษทั  สมุทรปราการมหานคร  จาํกดั  - มีคุณสมบติั สญัญาจา้งเลขที�  17/58

คสล.ซอยประชาร่วมใจ  หมู่  5 ต.แพรกษา   ราคาที�เสนอ  4,950,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  4,950,000.-  บาท    ครบตาม 25 พฤษภาคม 2558

กองช่าง 2.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นครนายกก่อสร้าง    ประกาศ

  ราคาที�เสนอ  4,964,000.-  บาท  - เสนอราคา

3.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  เอส.วาย.คอนสตรัคชั�น     ต ํ�าสุด

  ราคาที�เสนอ  4,964,000.-  บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  เด่นชยัปากนํ�า

  ราคาที�เสนอ  4,964,000.-  บาท

5.บริษทั  ช.สมบูรณ์ทรัพยข์นส่งและการโยธา  จาํกดั

  ราคาที�เสนอ  4,964,000.-  บาท

6.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  เจรัสยา

  ราคาที�เสนอ  4,964,000.-  บาท

7.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  วิรัญยา  พาวิลเลี�ยน

  ราคาที�เสนอ  4,964,000.-  บาท

8.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ส.เสงี�ยมไพศาล(2009)วศิวกรรม

  ราคาที�เสนอ  4,964,000.-  บาท

9.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ไฉเทคโนโลจี  ซิสเตม็

  ราคาที�เสนอ  4,964,000.-  บาท

10.บริษทั  ชินาภคัคอนกรีต  จาํกดั

     ราคาที�เสนอ  4,964,000.-  บาท
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11.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  วชิรศศิ

     ราคาที�เสนอ  4,964,000.-  บาท

12.บริษทั  เสริฐการโยธา  จาํกดั

     ราคาที�เสนอ  4,964,000.-  บาท

13.บริษทั  เอส พี ที ยเูนี�ยน  จาํกดั

     ราคาที�เสนอ  4,964,000.-  บาท

14.บริษทั  ชินทรัพยว์ฒันา  จาํกดั

     ราคาที�เสนอ  4,964,000.-  บาท
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