
วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ี

(ราคากลาง) คัดเลือก

1 โครงการกอสรางศูนยสุขภาพชุมชน(บริเวณพื้นท่ี 24 ไร) 12,392,800.-บาท e-Action บริษัท เอส.พี.ที ยูเน่ียน บริษัท เอส.พี.ที ยูเน่ียน  - เสนอราคา

หมู  1 , 5  ต.แพรกษา ราคาท่ีเสนอ  12,370,000.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  12,370,000.-  บาท     ตํ่าสุด

กองชาง  - หางหุนสวนจํากัด  ดีเจริญ พลัส  -  มีคุณสมบัติ

ราคาท่ีเสนอ  12,372,300.-  บาท     ครบตามประกาศ

โครงการจางเหมารถบัสปรับอากาศ วีไอพี  2 ช้ัน 144,000.- บาท สอบราคา หางหุนสวนจํากัด วัชริศ ทัวร หางหุนสวนจํากัด วัชริศ ทัวร  - เสนอราคา

8 ลอฯ จํานวน 2 คัน ราคาท่ีเสนอ  136,000.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  136,000.-  บาท     ตํ่าสุด

สํานักปลัด  - หางหุนสวนจํากัด  กรองทอง การทองเท่ียว  -  มีคุณสมบัติ

ราคาท่ีเสนอ  140,000.-  บาท     ครบตามประกาศ

3 ซื้อไสกรองเครื่องกรองนํ้า  2  เครื่อง ตามราคาทองถ่ิน สอบราคา บริษัท แสงระพี จํากัด บริษัท แสงระพี จํากัด  - เสนอราคา

สํานักปลัด ราคาท่ีเสนอ  3,745.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  3,745.-  บาท     ตํ่าสุด

4 ซื้อนํ้าด่ืมแกว โครงการประชุมผูปกครอง ตามราคาทองถ่ิน สอบราคา นํ้าด่ืมปลาทอง นํ้าด่ืมปลาทอง  - เสนอราคา

กองการศึกษา ราคาท่ีเสนอ  280.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  280.-  บาท     ตํ่าสุด

5 ซื้อวัสดุอุปกรณและของสมนาคุณดูงานท่ี จ.เลย ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา รานปกรณสเตช่ันเนอรี่ รานปกรณสเตช่ันเนอรี่  - เสนอราคา

สํานักปลัด ราคาท่ีเสนอ  10,892.60.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  10,892.60.-  บาท     ตํ่าสุด
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ.  2558

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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(ราคากลาง) คัดเลือก

6 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต ทะเบียน 83-3972 ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา บุญเอก กลการ บุญเอก กลการ  - เสนอราคา

สํานักปลัด ราคาท่ีเสนอ  5,778.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  5,778.-  บาท     ตํ่าสุด

7 ซื้อโตะทํางาน ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ปากนํ้าเฟอรนิเจอร หางหุนสวนจํากัด ปากนํ้าเฟอรนิเจอร  - เสนอราคา

กองสาธารณสุข ราคาท่ีเสนอ  5,724.50.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  5,724.50.-  บาท     ตํ่าสุด

8 ซื้อเครื่องเจาะสกัดคอนกรีต 1 เครื่อง ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา ที.เอ็ม.อินเตอร ซัพพลาย ที.เอ็ม.อินเตอร ซัพพลาย  - เสนอราคา

กองชาง ราคาท่ีเสนอ  39,200.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  39,200.-  บาท     ตํ่าสุด

9 ซื้อแบตเตอรี่ กจ 7050 ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา บุญเอก กลการ บุญเอก กลการ  - เสนอราคา

กองคลัง ราคาท่ีเสนอ  2,568.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  2,568.-  บาท     ตํ่าสุด

10 ซื้อยางรถยนตทะเบียน  82-5553 ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด บุญเอกยางยนต หางหุนสวนจํากัด บุญเอกยางยนต  - เสนอราคา

กองสาธารณสุข ราคาท่ีเสนอ  39,162.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  39,162.-  บาท     ตํ่าสุด

11 ซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด นววัฒนากิจ  - เสนอราคา

กองคลัง ราคาท่ีเสนอ  8,132.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  8,132.-  บาท     ตํ่าสุด

12 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  - เสนอราคา

กองสาธารณสุข ราคาท่ีเสนอ  7,900.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  7,900.-  บาท     ตํ่าสุด
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13 จัดซื้อโตะและเกาอี้ทํางาน ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ปากนํ้าเฟอรนิเจอร หางหุนสวนจํากัด ปากนํ้าเฟอรนิเจอร  - เสนอราคา

กองสวัสดิการ ราคาท่ีเสนอ 11,449.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 11,449.-  บาท     ตํ่าสุด

14 จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด ปากนํ้าเฟอรนิเจอร หางหุนสวนจํากัด ปากนํ้าเฟอรนิเจอร  - เสนอราคา

สํานักปลัด ราคาท่ีเสนอ  4,066.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  4,066.-  บาท     ตํ่าสุด

15 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา บริษัท กิตติคุณวิศวกรรม  จํากัด บริษัท กิตติคุณวิศวกรรม  จํากัด  - เสนอราคา

(ปมนํ้าแรงดันคงท่ีขนาด 300 วัตต พรอมติดต้ัง ราคาท่ีเสนอ  12,400.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  12,400.-  บาท     ตํ่าสุด

กองชาง

16 จัดซื้อนํ้าด่ืมสะอาด ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา นํ้าด่ืมปลาทอง นํ้าด่ืมปลาทอง  - เสนอราคา

สํานักปลัด ราคาท่ีเสนอ  1,400.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  1,400.-  บาท     ตํ่าสุด

17 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา รานปกรณสเตช่ันเนอรี่ รานปกรณสเตช่ันเนอรี่  - เสนอราคา

(ปล่ียนไสกรองเครื่องกรองนํ้า) ราคาท่ีเสนอ  4,980.32.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  4,980.32.-  บาท     ตํ่าสุด

กองศึกษาฯ

18 จัดซื้อวัสดุกอสราง ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา นิธิวัชร เทรดด้ิง นิธิวัชร เทรดด้ิง  - เสนอราคา

กองชาง ราคาท่ีเสนอ  33,550.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  33,550.-  บาท     ตํ่าสุด
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19 จางเหมาติดต้ังเวที เชาเตนท เกาอี้ โครงการวันเด็กแหงชาติตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา อินเทรน เซนเตอร อินเทรน เซนเตอร  - เสนอราคา

กองศึกษาฯ ราคาท่ีเสนอ  37,000.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  37,000.-  บาท     ตํ่าสุด

20 จางทําปาย อบรม จ.เลย ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา

สํานักปลัด ราคาท่ีเสนอ  300.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  300.-  บาท     ตํ่าสุด

21 จางจัดอาหารวางและอาหารกลางวัน ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา นางบังอร  มวงรอด นางบังอร  มวงรอด  - เสนอราคา

โครงการคัดแยกขยะวันท่ี 24 ม.ค.58 ราคาท่ีเสนอ  15,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ  15,000.- บาท     ตํ่าสุด

กองสวัสดิการ

22 จางซอมรถทะเบียน นค 1419 , 83-3972 ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา บุญเอก กลการ บุญเอก กลการ  - เสนอราคา

สํานักปลัด ราคาท่ีเสนอ  4,922.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  4,922.-  บาท     ตํ่าสุด

23 จางซอมเครื่องถายเอกสาร ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด นววัฒนกิจ หางหุนสวนจํากัด นววัฒนกิจ  - เสนอราคา

กองชาง ราคาท่ีเสนอ  4,031.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  4,031.-  บาท     ตํ่าสุด

24 จางซอมรถทะเบียน บฉ 954  และ บต 2616 ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา บุญเอก กลการ บุญเอก กลการ  - เสนอราคา

สํานักปลัด ราคาท่ีเสนอ  49,562.40.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  49,562.40.-  บาท     ตํ่าสุด

25 จางซอมรถทะเบียน 83-2182 ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา บุญเอก กลการ บุญเอก กลการ  - เสนอราคา

กองชาง ราคาท่ีเสนอ  22,127.60.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  22,127.60.-  บาท     ตํ่าสุด
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25 จางซอมรถ ทะเบียน กฉ 4406 ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา บุญเอก กลการ บุญเอก กลการ  - เสนอราคา

กองสาธารณสุข ราคาท่ีเสนอ  535.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  535.-  บาท     ตํ่าสุด

26 จางซอมเครื่องโทรสาร ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด นววัฒนากิจ  - เสนอราคา

กองสาธารณสุข ราคาท่ีเสนอ  4,994.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  4,994.-  บาท     ตํ่าสุด

27 จางทําพานพุม งานวันยุทธหัตถี ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา นางระเบียบ  มูลละมอม นางระเบียบ  มูลละมอม  - เสนอราคา

สํานักปลัด ราคาท่ีเสนอ  1,000.-บาท ราคาท่ีเสนอ  1,000.-บาท     ตํ่าสุด

28 จางทําปายไวนิล ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา

กองชาง ราคาท่ีเสนอ  1,440.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  1,440.-  บาท     ตํ่าสุด

29 จางทําปายไวนิล ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา

กองศึกษาฯ ราคาท่ีเสนอ  1,728.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  1,728.-  บาท     ตํ่าสุด

30 จางซอมรถทะเบียน 82-4421 และ 83-2122 ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา บุญเอก กลการ บุญเอก กลการ  - เสนอราคา

กองสาธารณสุข ราคาท่ีเสนอ  36,401.40.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  36,401.40.-  บาท     ตํ่าสุด

31 จางซอมรถทะเบียน กตบ 601 ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา (รุง)ชูชาติมอเตอรไซด (รุง)ชูชาติมอเตอรไซด  - เสนอราคา

กองคลัง ราคาท่ีเสนอ  1,100.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  1,100.-  บาท     ตํ่าสุด
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25 จางซอมรถทะเบียน 83-8449 ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา โชคทวีทรัพย โชคทวีทรัพย  - เสนอราคา

กองสาธารณสุข ราคาท่ีเสนอ  14,500.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  14,500.-  บาท     ตํ่าสุด

26 จางทําปายประชาสัมพันธ ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา

กองคลัง ราคาท่ีเสนอ  8,548.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  8,548.-  บาท     ตํ่าสุด

27 จางซอมรถทะเบียน  กจ-7050 ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา บุญเอก กลการ บุญเอก กลการ  - เสนอราคา

กองคลัง ราคาท่ีเสนอ  2,921.10.-บาท ราคาท่ีเสนอ  2,921.10.-บาท     ตํ่าสุด

28 จางเปล่ียนไสกรองและตรวจสุขภาพ ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา บริษัท สมุทรปโตรเลียม บริษัท สมุทรปโตรเลียม  - เสนอราคา

รถบรรทุกขยะ83-2122 ราคาท่ีเสนอ  5,170.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  5,170.-  บาท     ตํ่าสุด

กองคลัง

29 อาหารกลางวัน อบรบเชียงคาน ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา นางสาวสาวิตรี  เย่ือใย นางสาวสาวิตรี  เย่ือใย  - เสนอราคา

สํานักปลัด ราคาท่ีเสนอ  5,100.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  5,100.-  บาท     ตํ่าสุด

30 เปล่ียนไสกรองนํ้ามันเครื่อง-แท รถดับเพลิง ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา บริษัท สมุทรปโตรเลียม บริษัท สมุทรปโตรเลียม  - เสนอราคา

ทะเบียน บฉ 954 และ นค 4263 รถตู ราคาท่ีเสนอ  900.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  900.-  บาท     ตํ่าสุด

31 จางทําโตะสแตนเลส 3 ตัว ตามราคาทองถ่ิน ตกลงราคา บริษัทออฟฟตไทย บริษัทออฟฟตไทย  - เสนอราคา

กองศึกษาฯ ราคาท่ีเสนอ  20,544.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  20,544.-  บาท     ตํ่าสุด
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ.  2558

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา


