
วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุกอสราง ตามราคาทองถิ่น 10,920.-  บาท ตกลงราคา วี.เอส.พาวเวอรซัพพลาย วี.เอส.พาวเวอรซัพพลาย  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  151/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  10,920.-  บาท  ราคาที่เสนอ  10,920.-  บาท    ต่ําสุด 1 กรกฎาคม 2558

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตามราคาทองถิ่น 12,200.-  บาท ตกลงราคา วี.เอส.พาวเวอรซัพพลาย วี.เอส.พาวเวอรซัพพลาย  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  152/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  12,200.-  บาท ราคาที่เสนอ  12,200.-  บาท   ต่ําสุด 1 กรกฎาคม 2558

3 จัดซื้อไสกรองเคร่ืองทําน้ํารอน-น้ําเย็น ตามราคาทองถิ่น 3,745.-  บาท ตกลงราคา บริษัท  แสงระพี  จํากัด บริษัท  แสงระพี  จํากัด  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  153/2558

WP-4000  ระบบ  RO ราคาที่เสนอ  3,745.-  บาท ราคาที่เสนอ  3,745.-  บาท   ต่ําสุด 6 กรกฎาคม 2558

สํานักปลัด

4 จัดซื้อตูเสื้อผาเหล็ก ตามราคาทองถิ่น 14,990.70  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  ปากน้ําเฟอรนิเจอร หางหุนสวนจํากัด  ปากน้ําเฟอรนิเจอร  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  154/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  14,990.70  บาท ราคาที่เสนอ  14,990.70  บาท   ต่ําสุด 8 กรกฎาคม 2558

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  โครงการปองกันและควบ ตามราคาทองถิ่น 12,652.75  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  155/2558

คุมโรคไขเลือดออก ราคาที่เสนอ  12,652.75  บาท ราคาที่เสนอ  12,652.75  บาท   ต่ําสุด 9 กรกฎาคม 2558

กองสาธารณสุข

6 จางซอมรถบรรทุก  HINO  ทะเบียน  82-8838 ตามราคาทองถิ่น 11,267.10  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  154/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  11,267.10  บาท ราคาที่เสนอ  11,267.10  บาท   ต่ําสุด 2 กรกฎาคม 2558

                                                                                                                                        - 1 -                                                                                                               แบบ  สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง
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หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

7 จางซอมเคร่ืองพร้ินเตอร  ตามราคาทองถิ่น 3,289.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  155/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  3,289.-  บาท ราคาที่เสนอ  3,289.-  บาท   ต่ําสุด 6 กรกฎาคม 2558

8 จางทําปายไวนิลอิงคเจ็ท ตามราคาทองถิ่น 14,584.96  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  156/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  14,584.96  บาท ราคาที่เสนอ  14,584.96  บาท   ต่ําสุด 7 กรกฎาคม 2558

9 จางซอมรถยนต  ทะเบียน  กตบ  598 ตามราคาทองถิ่น 520.-  บาท ตกลงราคา (รุง)ชูชาติมอเตอรไซต (รุง)ชูชาติมอเตอรไซต  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  157/2558

กองคลัง ราคาที่เสนอ  520.-  บาท ราคาที่เสนอ  520.-  บาท   ต่ําสุด 7 กรกฎาคม 2558

10 จัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อนกระจก ตามราคาทองถิ่น 7,490.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  ปากน้ําเฟอรนิเจอร หางหุนสวนจํากัด  ปากน้ําเฟอรนิเจอร  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  158/2558

กองคลัง ราคาที่เสนอ  7,490.-  บาท ราคาที่เสนอ  7,490.-  บาท   ต่ําสุด 7 กรกฎาคม 2558

11 จางซอมรถยนต  ทะเบียน  กจ  7049 ตามราคาทองถิ่น 428.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  159/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  428.-  บาท ราคาที่เสนอ  428.-  บาท   ต่ําสุด 9 กรกฎาคม 2558

12 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเคร่ืองและไสกรองรถยนต ตามราคาทองถิ่น 1,700.-  บาท ตกลงราคา บริษัท  สมุทรปโตรเลียมไทย  จํากัด บริษัท  สมุทรปโตรเลียมไทย  จํากัด  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  160/2558

ทะเบียน  นค  6655 ราคาที่เสนอ  1,700.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,700.-  บาท   ต่ําสุด 9 กรกฎาคม 2558

กองสาธารณสุข
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13 จางเหมาจัดทําอาหารวาง,อาหารกลางวัน ตามราคาทองถิ่น 12,500.-  บาท ตกลงราคา นางบังอร  มวงรอด นางบังอร  มวงรอด  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  161/2558

พรอมเคร่ืองดื่ม ราคาที่เสนอ  12,500.-  บาท ราคาที่เสนอ  12,500.-  บาท   ต่ําสุด 21 กรกฎาคม 2558

กองสาธารณสุข

14 จางทําพานดอกไมแหง  โครงการคลีนิกเกษตร ตามราคาทองถิ่น 4,800.-  บาท ตกลงราคา นางสาวประเมิน  บุญร้ิว นางสาวประเมิน  บุญร้ิว  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  162/2558

เคลื่อนที่ ราคาที่เสนอ  4,800.-  บาท ราคาที่เสนอ  4,800.-  บาท   ต่ําสุด 23 กรกฎาคม 2558

สํานักปลัด

15 จางทําตรายาง ตามราคาทองถิ่น 3,354.45  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  163/2558

กองคลัง ราคาที่เสนอ  3,354.45  บาท ราคาที่เสนอ  3,354.45  บาท   ต่ําสุด 23 กรกฎาคม 2558

16 จางซอมและเปลี่ยนอะไหลอุปกรณเคร่ือง ตามราคาทองถิ่น 9,780.-  บาท ตกลงราคา บริษัท  คอนไฟด  จํากัด บริษัท  คอนไฟด  จํากัด  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  164/2558

พนหมอกควัน ราคาที่เสนอ  9,780.-  บาท ราคาที่เสนอ  9,780.-  บาท   ต่ําสุด 23 กรกฎาคม 2558

กองสาธารณสุข

17 จัดซื้อน้ําดื่มสะอาด  เดือน  กรกฎาคม  2558 ตามราคาทองถิ่น 1,400.-  บาท ตกลงราคา น้ําดื่มปลาทอง น้ําดื่มปลาทอง  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  156/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  1,400.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,400.-  บาท   ต่ําสุด 23 กรกฎาคม 2558
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หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

18 จัดซื้อกรวยดอกไมแหง  และพานพุมเงิน ตามราคาทองถิ่น 2,800.-  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  157/2558

พุมทอง  โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ราคาที่เสนอ  2,800.-  บาท ราคาที่เสนอ  2,800.-  บาท   ต่ําสุด 23 กรกฎาคม 2558

สํานักปลัด

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ศูนยเด็กเล็ก ตามราคาทองถิ่น 4,494.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  ปากน้ําเฟอรนิเจอร หางหุนสวนจํากัด  ปากน้ําเฟอรนิเจอร  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  158/2558

อบต.แพรกษา ราคาที่เสนอ  4,494.-  บาท ราคาที่เสนอ  4,494.-  บาท   ต่ําสุด 24 กรกฎาคม 2558

กองการศึกษา

20 จัดซื้อเคร่ืองพนหมอกควัน ตามราคาทองถิ่น 59,000.-  บาท ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  159/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  59,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  59,000.-  บาท   ต่ําสุด 24 กรกฎาคม 2558

21 จัดซื้อน้ําดื่มแกว  โครงการประเพณีแหเทียน ตามราคาทองถิ่น 1,400.-  บาท ตกลงราคา น้ําดื่มปลาทอง น้ําดื่มปลาทอง  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  160/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  1,400.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,400.-  บาท   ต่ําสุด 24 กรกฎาคม 2558

22 จัดซื้อเคร่ืองไทยทาน  ธง  ไมธง  โครงการเฉลิม ตามราคาทองถิ่น 21,330.45  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  161/2558

พระเกียรติเนื่องในวโรกาส  12  สิงหามหาราชินี ราคาที่เสนอ  21,330.45  บาท ราคาที่เสนอ  21,330.45  บาท   ต่ําสุด 24 กรกฎาคม 2558

สํานักปลัด
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23 จัดซื้อธงอักษรพระนามาภิไทย  "มวก" ตามราคาทองถิ่น 3,103.-  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอร่ี ปกรณสเตชั่นเนอร่ี  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  162/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  3,103.-  บาท ราคาที่เสนอ  3,103.-  บาท   ต่ําสุด 24 กรกฎาคม 2558

24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น 16,692.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  -เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  163/2558

กองคลัง ราคาที่เสนอ  16,692.-  บาท ราคาที่เสนอ  16,692.-  บาท   ต่ําสุด 27 กรกฎาคม 2558

.

25 จางทําปายไวนิลฉากหลังเวที  โครงการคลีนิก ตามราคาทองถิ่น 3,510.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  165/2558

เกษตรเคลื่อนที่  ราคาที่เสนอ  3,510.-  บาท ราคาที่เสนอ  3,510.-  บาท   ต่ําสุด 24 กรกฎาคม 2558

สํานักปลัด

26 จางทําปายไวนิลอิงคเจ็ท  โครงการแหเทียนพรรษา ตามราคาทองถิ่น 300.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  166/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  300.-  บาท ราคาที่เสนอ  300.-  บาท   ต่ําสุด 24 กรกฎาคม 2558

27 จางทําปายไวนิลอิงคเจ็ทประชาสัมพันธ  โครงการ ตามราคาทองถิ่น 5,130.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  167/2558

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส  12  สิงหา ราคาที่เสนอ  5,130.-  บาท ราคาที่เสนอ  5,130.-  บาท   ต่ําสุด 27 กรกฎาคม 2558

มหาราชินี

สํานักปลัด

28 จางการเชาเตนท  โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ตามราคาทองถิ่น 31,500.-  บาท ตกลงราคา อินเทรน  เซนเตอร อินเทรน  เซนเตอร  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  168/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  31,500.-  บาท ราคาที่เสนอ  31,500.-  บาท   ต่ําสุด 27 กรกฎาคม 2558
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องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ
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วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

29 จางผูกผาตกแตงเวทีพรอมฉากหลังเวที  โครงการ ตามราคาทองถิ่น 4,000.-  บาท ตกลงราคา นายสุชาติ  เกิดเทวี นายสุชาติ  เกิดเทวี  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  169/2558

คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ราคาที่เสนอ  4,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  4,000.-  บาท   ต่ําสุด 27 กรกฎาคม 2558

สํานักปลัด

30 จางเหมารถปรับอากาศ  โครงการหนูนอยเขาวัด ตามราคาทองถิ่น 10,000.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  วัชริศ  ทัวร หางหุนสวนจํากัด  วัชริศ  ทัวร  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  170/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  10,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  10,000.-  บาท   ต่ําสุด 28 กรกฎาคม 2558

31 จางเหมาเวทีพรอมเคร่ืองเสียง  โครงการคลีนิก ตามราคาทองถิ่น 12,000.-  บาท ตกลงราคา เจริญสุข  เทรดดิ้ง เจริญสุข  เทรดดิ้ง  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  171/2558

เกษตรเคลื่อนที่ ราคาที่เสนอ  12,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  12,000.-  บาท   ต่ําสุด 29 กรกฎาคม 2558

สํานักปลัด

32 จางเหมาจัดอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม ตามราคาทองถิ่น 625.-  บาท ตกลงราคา นางกนกอร  ศรีโฉมงาม นางกนกอร  ศรีโฉมงาม  -เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  172/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  625.-  บาท ราคาที่เสนอ  625.-  บาท   ต่ําสุด 29 กรกฎาคม 2558
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33 จางเหมาซอมรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ย่ีหอ  ISUZU ตามราคาทองถิ่น 629,160.-  บาท โดยวิธีพิเศษ 1.บริษัท  พีเอ็นเค  มารเก็ตติ้ง  แอนด  เซอรวิส  จํากัด บริษัท  พีเอ็นเค  มารเก็ตติ้ง  แอนด  เซอรวิส  จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาจางเลขที่  20/58

สีเหลือง  ทะเบียน  82-4421  สป   ราคาที่เสนอ  629,160.-  บาท ราคาที่เสนอ  629,160.-  บาท    ครบตาม 10 กรกฎาคม 2558

กองสาธารณสุข 2.หางหุนสวนจํากดั  อานุภาพ  เอ็นจิเนียร่ิง    ประกาศ

  ราคาที่เสนอ  674,849.-  บาท  - เสนอราคา

    ต่ําสุด

34 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา  คสล.ซอยสุดใจ ตามราคาทองถิ่น 9,800,000.-  บาท e-Auction 1.บริษัท  ชินทรัพยวัฒนา  จํากัด บริษัท  ชินทรัพยวัฒนา  จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาจางเลขที่  21/58

(แยกศรีสมวงศ - คลองหนองรี)  ม.5  ต.แพรกษา   ราคาที่เสนอ  9,020,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  9,020,000.-  บาท    ครบตาม 23 กรกฎาคม 2558

กองชาง 2.บริษัท  ชินาภัคคอนกรีต  จํากัด    ประกาศ

  ราคาที่เสนอ  9,600,000.-  บาท  - เสนอราคา

3.บริษัท  บางใหญมหานคร  จํากัด     ต่ําสุด

  ราคาที่เสนอ  9,660,000.-  บาท

4.บริษัท  สงสวัสดิ์  จํากัด

  ราคาที่เสนอ  9,790,000.-  บาท

5.หางหุนสวนจํากัด  เอส.วาย.คอนสตรัคช่ัน

  ราคาที่เสนอ  9,790,000.-  บาท

6.หางหุนสวนจํากัด  ป.พูนสิน

  ราคาที่เสนอ  9,790,000.-  บาท

7.หางหุนสวนจํากัด  อุดมโชคการโยธา

  ราคาที่เสนอ  9,790,000.-  บาท
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8.หางหุนสวนจํากัด  ไฮเทคโนโลจี  ซิสเต็ม

  ราคาที่เสนอ  9,790,000.-  บาท

9.หางหุนสวนจํากัด  ส.เสงี่ยมไพศาล(2009)วิศวกรรม

  ราคาที่เสนอ  9,790,000.-  บาท

10.หางหุนสวนจํากัด  ทวีผลพัฒนากอสราง

  ราคาที่เสนอ  9,790,000.-  บาท

11.หางหุนสวนจํากัด  นภากร

  ราคาที่เสนอ  9,790,000.-  บาท

12.บริษัท  ช.สมบูรณทรัพยขนสง  และการโยธา  จํากัด

  ราคาที่เสนอ  9,790,000.-  บาท

13.หางหุนสวนจํากัด  นัธยพาณิชย

  ราคาที่เสนอ  9,790,000.-  บาท

14.หางหุนสวนจํากัด  นครนายกกอสราง

  ราคาที่เสนอ  9,790,000.-  บาท
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