
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�มแกว้  โครงการประเพณีสงกรานต์ ตามราคาทอ้งถิ�น 3,500.-  บาท ตกลงราคา นํ�าดื�มปลาทอง นํ�าดื�มปลาทอง  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  96/2558

กองการศึกษา ราคาที�เสนอ  3,500.-  บาท ราคาที�เสนอ  3,500.-  บาท     ต ํ�าสุด  2  เมษายน  2558

2 จดัซื�อไส้กรองสาํหรับเครื�องกรองนํ�าร้อน-นํ�าเยน็ ตามราคาทอ้งถิ�น 3,745.-  บาท ตกลงราคา บริษทั  แสงระพี  จาํกดั บริษทั  แสงระพี  จาํกดั  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  97/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  3,745.-  บาท ราคาที�เสนอ  3,745.-  บาท     ต ํ�าสุด  3  เมษายน  2558

3 จดัซื�อวสัดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการปรับปรุง ตามราคาทอ้งถิ�น 5,282.59  บาท ตกลงราคา ปกรณ์สเตชั�นเนอรี� ปกรณ์สเตชั�นเนอรี�  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  98/2558

คุณภาพแหล่งนํ�าและกาํจดัวชัพืช ราคาที�เสนอ  5,282.59  บาท ราคาที�เสนอ  5,282.59  บาท     ต ํ�าสุด 7 เมษายน 2558

กองสาธารณสุข

4 จดัซื�อวสัดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมและ ตามราคาทอ้งถิ�น 11,486.45  บาท ตกลงราคา ปกรณ์สเตชั�นเนอรี� ปกรณ์สเตชั�นเนอรี�  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  99/2558

พฒันาคุณภาพชีวิตให้กบัผูสู้งอายุ ราคาที�เสนอ  11,486.45  บาท ราคาที�เสนอ  11,486.45  บาท     ต ํ�าสุด 7 เมษายน 2558

กองสวสัดิการ

5 จดัซื�อวสัดุงานบา้นงานครัว ตามราคาทอ้งถิ�น 24,931.-  บาท ตกลงราคา ปกรณ์สเตชั�นเนอรี� ปกรณ์สเตชั�นเนอรี�  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  100/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  24,931  บาท ราคาที�เสนอ  24,931  บาท     ต ํ�าสุด 8 เมษายน 2558

6 จดัซื�อโตะ๊พบัเอนกประสงคแ์ละเกา้อี�ทาํงานมีแขน ตามราคาทอ้งถิ�น 76,023.50  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ปากนํ�าเฟอร์นิเจอร์  ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ปากนํ�าเฟอร์นิเจอร์   - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  101/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  76,023.50  บาท ราคาที�เสนอ  76,023.50  บาท     ต ํ�าสุด 8 เมษายน 2558
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  พ.ศ.  2558

งานจดัซื�อจดัจา้งที� 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

7 จดัซื�อวสัดุเครื�องแต่งกาย ตามราคาทอ้งถิ�น 8,400.-  บาท ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  102/2558

กองสาธารณสุข ราคาที�เสนอ  8,400.-  บาท ราคาที�เสนอ  8,400.-  บาท     ต ํ�าสุด 16 เมษายน 2558

8 จา้งเหมาทาํพวงมาลยัพร้อมจดัดอกไมส้ดและ ตามราคาทอ้งถิ�น 19,600.-  บาท ตกลงราคา นางอ่อนจนัทร์  โพธิ� สวา่ง นางอ่อนจนัทร์  โพธิ� สวา่ง  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  110/2558

นํ�าอบไทย  โครงการประเพณีสงกรานต์ ราคาที�เสนอ  19,600.-  บาท ราคาที�เสนอ  19,600.-  บาท     ต ํ�าสุด  2  เมษายน  2558

กองการศึกษา

9 จา้งทาํป้ายไวนิล  รณรงคค์ดัแยกขยะ ตามราคาทอ้งถิ�น 41,472.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  111/2558

กองสาธารณสุข ราคาที�เสนอ  41,472.-  บาท ราคาที�เสนอ  41,472.-  บาท     ต ํ�าสุด 7 เมษายน 2558

10 จา้งทาํป้ายไวนิลอิงคเ์จท็  โครงการพฒันาคุณภาพ ตามราคาทอ้งถิ�น 450.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  112/2558

ชีวิตให้กบัผูสู้งอายุ ราคาที�เสนอ  450.-  บาท ราคาที�เสนอ  450.-  บาท     ต ํ�าสุด 8 เมษายน 2558

กองสวสัดิการ

11 จา้งเหมาจดัอาหารกลางวนัพร้อมเครื�องดื�ม  โครง ตามราคาทอ้งถิ�น 7,500.-  บาท ตกลงราคา นางบงัอร  ม่วงรอด นางบงัอร  ม่วงรอด  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  113/2558

การปรับปรุงคุณภาพแหล่งนํ�าและกาํจดัวชัพืช ราคาที�เสนอ  7,500.-  บาท ราคาที�เสนอ  7,500.-  บาท     ต ํ�าสุด 16 เมษายน 2558

กองสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา  อาํเภอเมืองฯ  จังหวดัสมุทรปราการ

ที� ราคากลางงานจดัซื�อจดัจา้ง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  พ.ศ.  2558



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

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

12 จา้งซ่อมและเปลี�ยนอะไหล่จอ  LCD ตามราคาทอ้งถิ�น 4,359.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  นววฒันากิจ  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  114/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  4,359.-  บาท ราคาที�เสนอ  4,359.-  บาท     ต ํ�าสุด 17 เมษายน 2558

13 จา้งเปลี�ยนไส้กรองนํ�ามนัเครื�องแท ้ ทะเบียน ตามราคาทอ้งถิ�น 950.-  บาท ตกลงราคา บริษทั  สมุทรปิโตรเลียมไทย  จาํกดั บริษทั  สมุทรปิโตรเลียมไทย  จาํกดั  - เสนอราคา  

บฉ  954  และทะเบียน  83-0081 ราคาที�เสนอ  950.-  บาท ราคาที�เสนอ  950.-  บาท     ต ํ�าสุด 20 เมษายน 2558

สาํนกัปลดั

14 โครงการจา้งเหมารถปรับอากาศ  วีไอพี  2  ชั�น 210,000.-  บาท 210,000.-  บาท สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  วชัริศทวัร์ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  วชัริศทวัร์  - มีคุณสมบติั สญัญาจา้งเลขที�  14/2558

8  ลอ้ฯ  จาํนวน  7  คนั    ราคาที�เสนอ  140,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  140,000.-  บาท    ครบตาม 16 เมษายน 2558

กองสวสัดิการ 2.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  ทองกาญจน์ทวัร์    ประกาศ

   ราคาที�เสนอ  147,000.-  บาท  - เสนอราคา

    ต ํ�าสุด

15 จดัซื�อนํ�าดื�มสะอาด  เดือน  เมษายน ตามราคาทอ้งถิ�น 1,400.-  บาท ตกลงราคา นํ�าดื�มปลาทอง นํ�าดื�มปลาทอง  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  103/2558

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  1,400.-  บาท ราคาที�เสนอ  1,400.-  บาท     ต ํ�าสุด 21 เมษายน 2558

16 จดัซื�อวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ โครงการ ตามราคาทอ้งถิ�น 12,350.-  บาท ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  104/2558

เฝ้าระวงัและตรวจสอบคุณภาพอาหาร ราคาที�เสนอ  12,350.-  บาท ราคาที�เสนอ  12,350.-  บาท     ต ํ�าสุด 24 เมษายน 2558

กองสาธารณสุข
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  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

17 จดัซื�อวสัดุอุปกรณ์  ตามโครงการส่งเสริมศกัยภาพ ตามราคาทอ้งถิ�น 11,315.-  บาท ตกลงราคา ปกรณ์สเตชั�นเนอรี� ปกรณ์สเตชั�นเนอรี�  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  105/2558

ความเขม้แขง็ของชุมน ราคาที�เสนอ  11,315.-  บาท ราคาที�เสนอ  11,315.-  บาท     ต ํ�าสุด 24 เมษายน 2558

กองสวสัดิการ

18 จา้งทาํพานพุม่  งานวนัคลา้ยวนัสวรรคต ตามราคาทอ้งถิ�น 1,000.-  บาท ตกลงราคา นางระเบียบ  มูละม่อม นางระเบียบ  มูละม่อม  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  116/2558

สมเด็จพระนเรศวร ราคาที�เสนอ  1,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  1,000.-  บาท     ต ํ�าสุด 23 เมษายน 2558

สาํนกัปลดั

19 จดัจา้งทาํถงัขยะแยกอนัตราย ตามราคาทอ้งถิ�น 79,000.-  บาท ตกลงราคา บริษทั  ธีรา  อินดสัทรีเซอร์วิส  จาํกดั บริษทั  ธีรา  อินดสัทรีเซอร์วิส  จาํกดั  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  117/2558

กองสาธารณสุข ราคาที�เสนอ  79,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  79,000.-  บาท     ต ํ�าสุด 24 เมษายน 2558

20 จา้งทาํป้ายไวนิลอิงคเ์จท็  ตามโครงการส่งเสริม ตามราคาทอ้งถิ�น 450.-  บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  118/2558

ศกัยภาพความเขม้แขง็ของชุมชน ราคาที�เสนอ  450.-  บาท ราคาที�เสนอ  450.-  บาท     ต ํ�าสุด 24 เมษายน 2558

กองสวสัดิการ

 

21 จา้งเหมาจดัอาหารเชา้พร้อมเครื�องดื�ม  โครงการ ตามราคาทอ้งถิ�น 21,000.-  บาท ตกลงราคา นางสาวสาวิตรี  เยื�อใย นางสาวสาวิตรี  เยื�อใย  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  119/2558

ส่งเสริมศกัยภาพความเขม้แขง็ของชุมชน ราคาที�เสนอ  21,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  21,000.-  บาท     ต ํ�าสุด 29 เมษายน 2558

กองสวสัดิการ

22 จดัซื�อครุภณัฑส์าํนกังาน  เครื�องเจาะกระดาษ ตามราคาทอ้งถิ�น 7,436.50  บาท ตกลงราคา ปกรณ์สเตชั�นเนอรี� ปกรณ์สเตชั�นเนอรี�  - เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  106/2558

กองการศึกษา ราคาที�เสนอ  7,436.50  บาท ราคาที�เสนอ  7,436.50  บาท     ต ํ�าสุด 29 เมษายน 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

23 โครงการจา้งเหมารถปรับอากาศ  วีไอพี  2  ชั�น ตามราคาทอ้งถิ�น 306,000.-  บาท สอบราคา 1.บริษทั  ธนชัวิชย ์ แทรเวล  กรุ๊ป  จาํกดั ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  วชัริศ  ทวัร์  - มีคุณสมบติั สญัญาจา้งเลขที�  15/2558 

8  ลอ้  จาํนวน  9  คนั    ราคาที�เสนอ  297,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  288,000.-  บาท    ครบตาม 30 เมษายน 2558

กองสวสัดิการ 2.ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  วชัริศ  ทวัร์    ประกาศ

   ราคาที�เสนอ  288,000.-  บาท  - เสนอราคา

    ต ํ�าสุด

24 จา้งซ่อมรถยนต ์ เติมนํ�ายาแอร์ ทะเบียน บฉ 1263 ตามราคาทอ้งถิ�น 856.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  106/2558

กองช่าง ราคาที�เสนอ  856.-  บาท ราคาที�เสนอ  856.-  บาท     ต ํ�าสุด 30 เมษายน 2558
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  พ.ศ.  2558

องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา  อาํเภอเมืองฯ  จังหวดัสมุทรปราการ

ที� งานจดัซื�อจดัจา้ง ราคากลาง


