
วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่

(ราคากลาง) คัดเลือก

1 จัดซื้อแบตเตอร่ีรถยนต  ทะเบียน  กฉ 2092 ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  2,568.-  บาท ราคาที่เสนอ  2,568.-  บาท     ตํ่าสุด

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการอบรม ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  2,473.84 ราคาที่เสนอ  2,473.84     ตํ่าสุด

3 ซื้อไสกรองเคร่ืองกรองอากาศ ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา

จํานวน  1  เคร่ือง ราคาที่เสนอ  9,427.77  บาท ราคาที่เสนอ  9,427.77  บาท     ตํ่าสุด

กองคลัง

4 ซื้อตูวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  ปากนํ้าเฟอรนิเจอร หางหุนสวนจํากัด  ปากนํ้าเฟอรนิเจอร  - เสนอราคา

กองคลัง ราคาที่เสนอ  16,478.-  บาท ราคาที่เสนอ  16,478.-  บาท     ตํ่าสุด

5 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  (ชุดเครื่องเสียง) ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัดประดิษญเจริญเซลล  แอนด  เซอรวิส หางหุนสวนจํากัดประดิษญเจริญเซลล  แอนด  เซอรวิส  - เสนอราคา

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  99,831.-  บาท ราคาที่เสนอ  99,831.-  บาท     ตํ่าสุด

                                                                                               - 1 -                                                                                   แบบ  สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2558

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่

(ราคากลาง) คัดเลือก

6 จัดซื้อยางรถยนต  ทะเบียน  กจ 7047 ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา

กองการศึกษา ราคาเสนอ  14,552.-  บาท ราคาเสนอ  14,552.-  บาท     ตํ่าสุด

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  ปากนํ้าเฟอรนิเจอร หางหุนสวนจํากัด  ปากนํ้าเฟอรนิเจอร  - เสนอราคา

อบต.แพรกษา ราคาที่เสนอ  60,615.50  บาท ราคาที่เสนอ  60,615.50  บาท     ตํ่าสุด

กองการศึกษา

8 จัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา บริษัท  พัฒนาวิชาการและประเมินผล  จํากัด บริษัท  พัฒนาวิชาการและประเมินผล  จํากัด  - เสนอราคา

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  37,067.-  บาท ราคาที่เสนอ  37,067.-  บาท     ตํ่าสุด

9 จัดซื้อนํ้าด่ืมสะอาด ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา นํ้าด่ืมปลาทอง นํ้าด่ืมปลาทอง  - เสนอราคา

สํานักงานปลัด ราคาที่เสนอ  1,400.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,400.-  บาท     ตํ่าสุด

10 ซื้อแบตเตอร่ีรถยนต  ทะเบียน  กจ 7047 ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  2,568.-  บาท ราคาที่เสนอ  2,568.-  บาท     ตํ่าสุด

                                                                                               - 2 -                                                                                   แบบ  สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2558

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่

(ราคากลาง) คัดเลือก

11 จัดซื้อของสมนาคุณ  โครงการหนูนอย ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา

ภูมิปญญา ราคาที่เสนอ  1,016.50  บาท ราคาที่เสนอ  1,016.50  บาท     ตํ่าสุด

กองการศึกษา

12 จัดซื้อของสมนาคุณ  โครงการพัฒนาศักยภาพ ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา

อส.สมัคร ราคาที่เสนอ  2,354.-  บาท ราคาที่เสนอ  2,354.-  บาท     ตํ่าสุด

กองสาธารณสุข

13 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  2,033.-  บาท ราคาที่เสนอ  2,033.-  บาท     ตํ่าสุด

14 จัดซื้อแบตเตอร่ีรถยนต  ทะเบียน  บฉ 1263 ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา

กองชาง ราคาที่เสนอ  2,568.-  บาท ราคาที่เสนอ  2,568.-  บาท     ตํ่าสุด
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2558

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่

(ราคากลาง) คัดเลือก

15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองเขียนตามโครงการ ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา

จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา ราคาที่เสนอ  1,396.35  บาท ราคาที่เสนอ  1,396.35  บาท     ตํ่าสุด

สํานักปลัด

16 จัดซื้อหมึกเคร่ืองถายเอกสาร  Toshba ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา

กองชาง ราคาที่เสนอ  4,950.-  บาท ราคาที่เสนอ  4,950.-  บาท     ตํ่าสุด

17 จัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา ส.สหยนต ส.สหยนต  - เสนอราคา

กองชาง ราคาที่เสนอ  14,150.-  บาท ราคาที่เสนอ  14,150.-  บาท     ตํ่าสุด

18 จางซอมรถดูดโคลน  ทะเบียน  83-5870 ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา บริษัท  พนัสรุงเจริญ บริษัท  พนัสรุงเจริญ  - เสนอราคา

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  67,089.-  บาท ราคาที่เสนอ  67,089.-  บาท     ตํ่าสุด

19 จางทําปายไวนิลอิงคเจ็ทยิงโครงไมรณรงค ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา

ดานสิ่งแวดลอม ราคาที่เสนอ  14,688.-  บาท ราคาที่เสนอ  14,688.-  บาท     ตํ่าสุด

กองสาธารณสุข
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2558

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่

(ราคากลาง) คัดเลือก

20 จางเหมาจัดอาหารวางและเคร่ืองด่ืม ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา นางกนกอร  ศรีโฉมงาม นางกนกอร  ศรีโฉมงาม  - เสนอราคา

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  625.-  บาท ราคาที่เสนอ  625.-  บาท     ตํ่าสุด

21 จางทําปายรณรงคประชาสัมพันธ  (โครงการ ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา

ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา) ราคาที่เสนอ  3,150.-  บาท ราคาที่เสนอ  3,150.-  บาท     ตํ่าสุด

กองสาธารณสุข

22 จางซอมรถยนต  ทะเบียน  83-3207 ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา โชคทวีทรัพย โชคทวีทรัพย  - เสนอราคา

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  99,500.-  บาท ราคาที่เสนอ  99,500.-  บาท     ตํ่าสุด

23 จางเหมาประกอบอาหาร  อาหารวางและเครื่อง ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา นางสาวศิริพร  เอ่ียมสะอาด นางสาวศิริพร  เอ่ียมสะอาด  - เสนอราคา

ดื่ม  โครงการพัฒนามุมเรียนรูศูนยเด็กเล็ก ราคาที่เสนอ  6,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  6,000.-  บาท     ตํ่าสุด

กองการศึกษา

24 จางเหมาจัดอาหารวาง  เคร่ืองด่ืม  และอาหาร ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา นางบังอร  มวงรอด นางบังอร  มวงรอด  - เสนอราคา

กลางวัน ราคาที่เสนอ  7,500.-  บาท ราคาที่เสนอ  7,500.-  บาท     ตํ่าสุด

กองสาธารณสุข
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2558

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่

(ราคากลาง) คัดเลือก

25 จางซอมและเปล่ียนอะไหลเครื่องคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา

กองคลัง ราคาที่เสนอ  12,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  12,000.-  บาท     ตํ่าสุด

26 จางทําตรายาง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา

อบต.แพรกษา ราคาที่เสนอ  1,786.90  บาท ราคาที่เสนอ  1,786.90  บาท     ตํ่าสุด

กองการศึกษา

27 จางซอมเคร่ืองคอมและพร้ินเตอร ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา

กองคลัง ราคาที่เสนอ  4,624.-  บาท ราคาที่เสนอ  4,624.-  บาท     ตํ่าสุด

28 จางซอมและเปลี่ยนอะไหลจอ  LCD ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  1,684.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,684.-  บาท     ตํ่าสุด

29 จางเปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเคร่ืองแท  และ ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา บริษัท  สมุทรปโตรเลียมไทย  จํากัด บริษัท  สมุทรปโตรเลียมไทย  จํากัด  - เสนอราคา

รายการอ่ืนๆ  รถยนตทะเบียน  กจ 7048 ราคาที่เสนอ  762.-  บาท ราคาที่เสนอ  762.-  บาท     ตํ่าสุด

สํานักปลัด
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2558

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่

(ราคากลาง) คัดเลือก

30 จางเปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเคร่ืองแท ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา บริษัท  สมุทรปโตรเลียมไทย  จํากัด บริษัท  สมุทรปโตรเลียมไทย  จํากัด  - เสนอราคา

รถยนตทะเบียน  กจ 7047 ราคาที่เสนอ  3,632.-  บาท ราคาที่เสนอ  3,632.-  บาท     ตํ่าสุด

กองการศึกษา

31 จางเหมากําจัดแมลง (ปลวก,มด,แมลงสาป) ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา บริษัท  เอส.ซี.เอ็ม แมนเน็จเมนท  จํากัด บริษัท  เอส.ซี.เอ็ม แมนเน็จเมนท  จํากัด  - เสนอราคา

กองชาง ราคาที่เสนอ  49,755.-  บาท ราคาที่เสนอ  49,755.-  บาท     ตํ่าสุด

32 จางซอมและเปลี่ยนอะไหลสายอากาศและชุด ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา ราน  ท.ีซี.เราดิโอ ราน  ท.ีซี.เราดิโอ  - เสนอราคา

ตัวควบคุมการกระพริบไฟยอดเสาสามเหลี่ยม ราคาที่เสนอ  22,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  22,000.-  บาท     ตํ่าสุด

สูง  21  เมตร

สํานักปลัด

33 จางเปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเคร่ืองรถยนต ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา บริษัท  สมุทรปโตรเลียมไทย  จํากัด บริษัท  สมุทรปโตรเลียมไทย  จํากัด  - เสนอราคา

ทะเบียน  บฉ 1263  และเคร่ืองตัดหญา ราคาที่เสนอ  1,468.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,468.-  บาท     ตํ่าสุด

กองชาง
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34 จางทําปายไวนิลอิงคเจ็ท  โครงการหนูนอย ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา

รักษภูมิปญญา ราคาที่เสนอ  225.-  บาท ราคาที่เสนอ  225.-  บาท     ตํ่าสุด

กองการศึกษา

35 จางตัดชุดสีกรมทา ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา นายอุทร  เทียมสูงเนิน นายอุทร  เทียมสูงเนิน  - เสนอราคา

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  21,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  21,000.-  บาท     ตํ่าสุด

36 จางซอมรถยนต  ทะเบียน  กจ 7047 ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  6,612.60  บาท ราคาที่เสนอ  6,612.60  บาท     ตํ่าสุด

37 จางเหมาจัดอาหารวาง  เคร่ืองด่ืม ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา นางบังอร  มวงรอด นางบังอร  มวงรอด  - เสนอราคา

และอาหารกลางวัน ราคาที่เสนอ  18,750.-  บาท ราคาที่เสนอ  18,750.-  บาท     ตํ่าสุด

กองสาธารณสุข
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38 โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV) ภายใน 2,974,881.-  บาท e-Auction 1.บริษัท  สมารท เทคโนโลยี แอนด คอมมิวนิเคช่ัน  จํากัด บริษัท  สมารท เทคโนโลยี แอนด คอมมิวนิเคช่ัน  จํากัด  - มีคุณสมบัติ

พื้นที่  อบต.แพรกษา  หมู  1,2,4,5,6  และ 7    ราคาที่เสนอ  2,961,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  2,961,000.-  บาท    ครบตาม

ต.แพรกษา  จํานวน  20  ชุด  พรอมติดต้ัง 2.บริษัท  พี เอส ดี คอนสตรัคช่ัน  2011  จํากัด    ประกาศ

กองชาง    ราคาที่เสนอ  2,969,881.-  บาท  - เสนอราคา

    ตํ่าสุด

39 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟา  พรอมติดต้ัง  178,827.11  บาท สอบราคา 1.รานพลแอรเซอรวิส รานพลแอรเซอรวิส  - มีคุณสมบัติ

บริเวณศาลาที่พักผูโดยสาร  จํานวน  8  หลัง    ราคาที่เสนอ  178,000  บาท ราคาที่เสนอ  178,000  บาท    ครบตาม

หมู  2,5,6  ต.แพรกษา 2.บริษัท  รัตนากร(2007) การชาง  จํากัด    ประกาศ

กองชาง    ราคาที่เสนอ  1789,041.09  บาท  - เสนอราคา

    ตํ่าสุด

40 โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV) 3,862,637.-  บาท e-Auction 1.บริษัท  วากา(ไทยแลนด)  จํากัด บริษัท  วากา(ไทยแลนด)  จํากัด  - มีคุณสมบัติ

บริเวณสวนสาธารณะ  และอาคารสํานักงาน    ราคาที่เสนอ  2,880,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  2,880,000.-  บาท    ครบตาม

อบต.แพรกษา  จํานวน  34  ชุด  พรอมติดต้ัง 2.บริษัท  สมารท เทคโนโลยี แอนด คอมมิวนิเคช่ัน  จํากัด    ประกาศ

กองชาง    ราคาที่เสนอ  2,889,000.-  บาท  - เสนอราคา

3.บริษัท  พี เอส ดี คอนสตรัคช่ัน 2011  จํากัด     ตํ่าสุด

   ราคาที่เสนอ  3,855,637.-  บาท
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41 โครงการซอมแซมสะพานไมขามคลอง ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา บริษัท  กิตติคุณ วิศวกรรมการโยธา  จํากัด บริษัท  กิตติคุณ วิศวกรรมการโยธา  จํากัด  - เสนอราคา

แพรกษา  บริเวณศาลพอแก  หมู 7 ต.แพรกษา ราคาที่เสนอ  99,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  99,000.-  บาท     ตํ่าสุด

 

42 โครงการจางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ 320,000.-  บาท สอบราคา 1.หางหุนสวนจํากัด วัชริศ  ทัวร หางหุนสวนจํากัด วัชริศ  ทัวร  - มีคุณสมบัติ

รับจางไมประจําทาง  จํานวน  4  คัน    ราคาที่เสนอ  296,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  296,000.-  บาท    ครบตาม

กองสาธารณสุข 2.หางหุนสวนจํากัด  กรองทอง  การทองเที่ยว    ประกาศ

   ราคาที่เสนอ  304,000.-  บาท  - เสนอราคา

    ตํ่าสุด

43 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตามราคาทองถิ่น ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  - เสนอราคา

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  75,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  75,000.-  บาท     ตํ่าสุด
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