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

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

1 จดัซื�อนํ�าดื�มสะอาด  เดือนกนัยายน  2558 1,400.-  บาท 1,400.-  บาท ตกลงราคา นํ�าดื�มปลาทอง นํ�าดื�มปลาทอง  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  193/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ 1,400.-  บาท ราคาที�เสนอ 1,400.-  บาท     ต ํ�าสุด 4 กนัยายน 2558

2 ซื�อสายเกียร์  ทะเบียน  82-4421 2,675.-  บาท 2,675.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  194/2558

กองสาธารณสุข ราคาที�เสนอ  2,675.-  บาท ราคาที�เสนอ  2,675.-  บาท     ต ํ�าสุด 14 กนัยายน 2558

3 จา้งเปลี�ยนไส้กรองเครื�องกรองนํ�า 7,597.-  บาท 7,597.-  บาท ตกลงราคา บริษทั  แสงระพี  จาํกดั บริษทั  แสงระพี  จาํกดั  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  195/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  7,597.-  บาท ราคาที�เสนอ  7,597.-  บาท     ต ํ�าสุด 4 กนัยายน 2558

4 จา้งเปลี�ยนไส้กรองอากาศ  ทะเบียน  กจ 7048 250.-  บาท 250.-  บาท ตกลงราคา บริษทั  สมุทรปิโตรเลียมไทย  จาํกดั บริษทั  สมุทรปิโตรเลียมไทย  จาํกดั  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  196/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  250.-  บาท ราคาที�เสนอ  250.-  บาท     ต ํ�าสุด 7 กนัยายน 2558

5 จา้งดาํเนินการสาํรวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 20,000.-  บาท 20,000.-  บาท ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  197/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  20,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  20,000.-  บาท     ต ํ�าสุด 16 กนัยายน 2558
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                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  กนัยายน  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 โครงการจดัซื�อเครื�องออกกาํลงักายกลางแจง้ 2,000,000.-  บาท 1,997,400.-  บาท e-Auction 1.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  เพชรพิจิตรคอนสตรัคชั�น ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  เพชรพิจิตรคอนสตรัคชั�น  - มีคุณสมบติั สญัญาซื�อขายเลขที�14/2558

พร้อมติดตั�ง  จาํนวน  6  ชุด (1 ชุด มี 4 ตวั)    ราคาที�เสนอ  1,992,400.-  บาท ราคาที�เสนอ  1,992,400.-  บาท    ครบตาม 15 กนัยายน 2558

กองช่าง 2.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ชยัชนะโชติ    ประกาศ

   ราคาที�เสนอ  1,994,300.-  บาท  - เสนอราคา

    ต ํ�าสุด

7 โครงการจดัซื�อเครื�องเล่นเด็ก  พร้อมติดตั�ง 2,000,000.-  บาท 1,998,000.- บาท e-Auction 1.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  เพชรพิจิตรคอนสตรัคชั�น ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  เพชรพิจิตรคอนสตรัคชั�น  - มีคุณสมบติั สญัญาซื�อขายเลขที�  15/2558

จาํนวน  10  ชุด  (1  ชุด มี  4 ตวั)    ราคาที�เสนอ  1,993,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  1,993,000.-  บาท    ครบตาม 15 กนัยายน 2558

กองช่าง 2.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ชยัชนะโชติ    ประกาศ

   ราคาที�เสนอ  1,994,500.-  บาท  - เสนอราคา

    ต ํ�าสุด

8 โครงการก่อสร้างฐานเสาธง คสล.บริเวณอาคาร 70,000.-  บาท 60,000.-  บาท ตกลงราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  สุวรรณภูมิสแตนเลส ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  สุวรรณภูมิสแตนเลส  - เสนอราคา สญัญาจา้งเลขที�  27/2558

อเนกประสงคศ์ูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.แพรกษา    ราคาที�เสนอ  59,500.-  บาท ราคาที�เสนอ  59,500.-  บาท     ต ํ�าสุด 16 กนัยายน 2558

ม. 6 ต.แพรกษา 2.บริษทั เจ เอส เอส โปรเกรส เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั

กองช่าง    ราคาที�เสนอ  69,550.- บาท

3.บริษทั ธีรา อินดสัทรี เซอร์วิส  จาํกดั

   ราคาที�เสนอ  90,950.-  บาท
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หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซื�อหรือจา้ง

9 โครงการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยแีละสารสน 1,700,000.-  บาท 1,565,000.-  บาท สอบราคา 1.บริษทั  รัตนากร(2007)  การช่าง  จาํกดั บริษทั  รัตนากร(2007)  การช่าง  จาํกดั  - มีคุณสมบติั สญัญาจา้งเลขที�  29/2558

เทศ  พร้อมประกอบติดตั�งวสัดุอุปกรณ์ดา้นเทค    ราคาที�เสนอ  1,564,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  1,564,000.-  บาท    ครบตาม 23 กนัยายน 2558

โนโลยแีละสารสนเทศ  จาํนวน  1  หลงั 2.บริษทั  เอส.พี.ที.ยเูนี�ยน  จาํกดั    ประกาศ

กองช่าง    ราคาที�เสนอ  1,600,000.-  บาท  - เสนอราคา

    ต ํ�าสุด

10 โครงการติดตั�งเครื�องหมายและตีเส้นจราจร 3,000,000.-  บาท 2,563,500.-  บาท e-Auction 1.บริษทั เอส.อาร์.เอส.ทราฟฟิค ซิสเตม็ จาํกดั บริษทั เอส.อาร์.เอส.ทราฟฟิค ซิสเตม็ จาํกดั  - มีคุณสมบติั สญัญาจา้งเลขที�  26/2558

ในเขตพื�นที�  อบต.แพรกษา    ราคาที�เสนอ  1,880,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  1,880,000.-  บาท    ครบตาม 2 กนัยายน 2558

กองช่าง 2.บริษทั  บางใหญ่มหานคร  จาํกดั    ประกาศ

   ราคาที�เสนอ  1,900,000.-  บาท  - เสนอราคา

3.บริษทั  ต.ทรัพยศิ์ริ  จาํกดั     ต ํ�าสุด

   ราคาที�เสนอ  1,982,600.-  บาท

4.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  โรดเวย ์ เอนเตอร์ไพรส์

   ราคาที�เสนอ  2,180,000.-  บาท

5.บริษทั ศเศรษฐพร  ทราฟฟิค  จาํกดั

   ราคาที�เสนอ  2,400,000.-  บาท

6.บริษทั  กิจสุวรรณโยธา  จาํกดั

   ราคาที�เสนอ  2,553,500.-  บาท

7.บริษทั  ส่งสวสัดิ�   จาํกดั

   ราคาที�เสนอ  2,555,000.-  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

11 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถอาคารศูนย์ 200,000.-  บาท 200,000.-  บาท สอบราคา 1.บริษทั  รัตนากร(2007)  การช่าง  จาํกดั บริษทั  รัตนากร(2007)  การช่าง  จาํกดั  - มีคุณสมบติั สญัญาจา้งเลขที�28/2558

ประสานพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด    ราคาที�เสนอ  199,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  199,000.-  บาท    ครบตาม 23 กนัยายน 2558

ต.แพรกษา 2.บริษทั  เอส.พี.ที.ยเูนี�ยน  จาํกดั    ประกาศ

กองช่าง    ราคาที�เสนอ  210,000.-  บาท  - เสนอราคา

    ต ํ�าสุด

12 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ  บริเวณพื�นที� 6 ไร่ 301,000.-  บาท 301,000.-  บาท สอบราคา 1.บริษทั  สมุทรปราการมหานคร  จาํกดั บริษทั  สมุทรปราการมหานคร  จาํกดั  - มีคุณสมบติั สญัญาจา้งเลขที�  30/2558

ม.2  ต.แพรกษา    ราคาที�เสนอ  300,900.-  บาท ราคาที�เสนอ  300,900.-  บาท    ครบตาม 23 กนัยายน 2558

กองช่าง 2.บริษทั  เอส.พี.ทียเูนี�ยน  จาํกดั    ประกาศ

   ราคาที�เสนอ  400,000.-  บาท  - เสนอราคา

    ต ํ�าสุด

13 โครงการติดตั�งป้ายประชาสมัพนัธ์  บริเวรทาง 2,000,000.-  บาท 2,000,000.-  บาท สอบราคา 1.แซนดี�  อินเตอร์เนชั�นแนล เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั บริษทั  เทค็ไอทีโซลูชั�น  จาํกดั  - มีคุณสมบติั สญัญาจา้งเลขที�  31/2558

แยกโรงเรียนสุขเจริญผล  ม.6  ต.แพรกษา    ราคาที�เสนอ  1,746,766.08  บาท ราคาที�เสนอ  1,987,209.35  บาท    ครบตาม 28 กนัยายน 2558

กองช่าง 2.บริษทั  โอบาบา เกา้ กรุ๊ป  จาํกดั    ประกาศ

   ราคาที�เสนอ  1,880,000.-  บาท

3.บริษทั  เทค็ไอทีโซลูชั�น  จาํกดั

   ราคาที�เสนอ  1,987,209.35  บาท

4.บริษทั วา๊ว อินเทลีเจนทเ์น็ตเวิร์ค โซลูชั�น จาํกดั

   ราคาที�เสนอ  1,997,545,55  บาท
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หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาที�เสนอ ตกลงซื�อหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซื�อหรือจา้ง

5.บริษทั  แฟคทอรี�   เพอร์เฟค  จาํกดั

   ราคาที�เสนอ  2,100,000.-  บาท

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนยด์บัเพลิง 384,000.-  บาท 384,000.-  บาท สอบราคา 1.บริษทั  รัตนากร(2007)  การช่าง  จาํกดั บริษทั  รัตนากร(2007)  การช่าง  จาํกดั  - มีคุณสมบติั สญัญาจา้งเลขที�  32/2558

อบต.แพรกษา  ม.6  ต.แพรกษา    ราคาที�เสนอ  383,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  383,000.-  บาท    ครบตาม 29 กนัยายน 2558

กองช่าง 2.บริษทั  เอส.พี.ที.ยเูนี�ยน  จาํกดั    ประกาศ

   ราคาที�เสนอ  400,000.-  บาท  - เสนอราคา

    ต ํ�าสุด

15 โครงการติดตั�งการ์ดเรลล ์ ซ.8  (บริเวณบ่อขยะ) 1,200,000.-  บาท 1,118,900.-  บาท สอบราคา 1.บริษทั  รัตนากร(2007)  การช่าง  จาํกดั บริษทั  รัตนากร(2007)  การช่าง  จาํกดั  - มีคุณสมบติั สญัญาจา้งเลขที�  33/2558

ม.4  ต.แพรกษา    ราคาที�เสนอ  1,118,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  1,118,000.-  บาท    ครบตาม 29 กนัยายน 2558

กองช่าง 2.บริษทั  เอส.พี.ที.ยเูนี�ยน  จาํกดั    ประกาศ

   ราคาที�เสนอ  1,200,000.-  บาท  - เสนอราคา

    ต ํ�าสุด

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั� วรอบที�ทาํการ 1,800,000.-  บาท 1,800,000.-  บาท สอบราคา 1.บริษทั  รัตนากร(2007)  การช่าง  จาํกดั บริษทั  รัตนากร(2007)  การช่าง  จาํกดั  - มีคุณสมบติั สญัญาจา้งเลขที�  34/2558

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแพรกษา ม.6 ต.แพรกษา    ราคาที�เสนอ  1,799,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  1,799,000.-  บาท    ครบตาม 29 กนัยายน 2558

กองช่าง 2.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ธณาวฒิุการโยธา    ประกาศ

   ราคาที�เสนอ  1,800,000.-  บาท  - เสนอราคา

3.บริษทั  เอส.พี.ที.ยเูนี�ยน  จาํกดั     ต ํ�าสุด

   ราคาที�เสนอ  1,900,000.-  บาท

ที� งานจดัซื�อจดัจา้ง ราคากลาง
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                                              สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  กนัยายน  พ.ศ.  2558

                                              องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา  อาํเภอเมืองฯ  จังหวดัสมุทรปราการ


