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

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

1 จดัซื�อหนงัสือพิมพ์ 14,720-บาท ตามราคาทอ้งถิ�น ตกลงราคา เอกสิทธิ� สาส์น เอกสิทธิ� สาส์น  -เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  1/2559

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  14,720.-  บาท ราคาที�เสนอ  14,720.-  บาท   ต ํ�าสุด 1 ตุลาคม 2558

2 จดัซื�อนํ�าดื�มสะอาด  เดือน  ตุลาคม  2558 1,400-บาท ตามราคาทอ้งถิ�น ตกลงราคา นํ�าดื�มปลาทอง นํ�าดื�มปลาทอง  -เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  2/2559

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  1,400.-  บาท ราคาที�เสนอ  1,400.-  บาท   ต ํ�าสุด 15 ตุลาคม 2558

3 จดัซื�อแบตเตอรี�   ทะเบียน  กฉ 4406 2,996-บาท ตามราคาทอ้งถิ�น ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  -เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  3/2559

กองสาธารณสุข ราคาที�เสนอ  2,996.-  บาท ราคาที�เสนอ  2,996.-  บาท   ต ํ�าสุด 15 ตุลาคม 2558

4 จดัซื�อแบตเตอรี�   ทะเบียน  บท  2498 8,560-บาท ตามราคาทอ้งถิ�น ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  -เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  4/2559

กองสาธารณสุข ราคาที�เสนอ  8,560-  บาท ราคาที�เสนอ  8,560-  บาท   ต ํ�าสุด 20 ตุลาคม 2558

5 จดัซื�อแฟ้ม  จาํนวน  15  โหล 14,124-บาท ตามราคาทอ้งถิ�น ตกลงราคา ปกรณ์สเตชั�นเนอรี� ปกรณ์สเตชั�นเนอรี�  -เสนอราคา ใบสั�งซื�อเลขที�  5/2559

กองคลงั ราคาที�เสนอ  14,124.-  บาท ราคาที�เสนอ  14,124.-  บาท   ต ํ�าสุด 29 ตุลาคม 2558

6 จา้งทาํป้ายประชาสมัพนัธ์  พร้อมติดตั�ง 38,096-บาท ตามราคาทอ้งถิ�น ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  1/2559

กองการศึกษา ราคาที�เสนอ  38,096.-  บาท ราคาที�เสนอ  38,096.-  บาท   ต ํ�าสุด 6 ตุลาคม 2558
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                                       สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  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

7 จา้งทาํป้ายไวนิลอิงคเ์จท็ประชาสมัพนัธ์ 25,000-บาท ตามราคาทอ้งถิ�น ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั  แพรกษาโฆษณา  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  2/2559

กองสวสัดิการ ราคาที�เสนอ  25,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  25,000.-  บาท   ต ํ�าสุด 9 ตุลาคม 2558

8 จา้งซ่อมรถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย 99,300-บาท ตามราคาทอ้งถิ�น ตกลงราคา ส.เจริญการช่าง ส.เจริญการช่าง  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  3/2559

ทะเบียน  82-4421 ราคาที�เสนอ  99,300.-  บาท ราคาที�เสนอ  99,300.-  บาท   ต ํ�าสุด 9 ตุลาคม 2558

กองสาธารณสุข

9 จา้งทาํพวงมาลาดอกไมส้ด  1  พวง 1,200-บาท ตามราคาทอ้งถิ�น ตกลงราคา นางระเบียบ  มูลละม่อม นางระเบียบ  มูลละม่อม  -เสนอราคา ใบสั�งจา้งเลขที�  4/2559

สาํนกัปลดั ราคาที�เสนอ  1,200.-  บาท ราคาที�เสนอ  1,200.-  บาท   ต ํ�าสุด 20 ตุลาคม 2558

10 โครงการจดัซื�ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนนาคดี 223,713.42บาท 223,713.42บาท กรณีพิเศษ สหกรณ์โคนมไทยมิ�ลค์ สหกรณ์โคนมไทยมิ�ลค์  -เสนอราคา สญัญาซื�อขายเลขที�  1/2559

อนุสรณ์  ประจาํภาคเรียนที�  2/58 ราคาที�เสนอ  1626997.86  บาท ราคาที�เสนอ  1626997.86  บาท   ต ํ�าสุด 30 ตุลาคม 2558

กองการศึกษา

11 โครงการจดัซื�ออาหารเสริม (นม) ศพด.อบต. 33,008.22-บาท 33,008.22บาท กรณีพิเศษ สหกรณ์โคนมไทยมิ�ลค์ สหกรณ์โคนมไทยมิ�ลค์  -เสนอราคา สญัญาซื�อขายเลขที�  2/2559

แพรกษา   ประจาํภาคเรียนที�  2/58 ราคาที�เสนอ  242,060.28  บาท ราคาที�เสนอ  242,060.28  บาท   ต ํ�าสุด 30 ตุลาคม 2558

กองการศึกษา
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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

12 โครงการจา้งเหมากาํจดัขยะมูลฝอย  แบบวิธี 3,600,000.-  บาท 3,600,000.-  บาท e-Auction บริษทั  อีสเทิร์น  เอเนอร์จี�พลสั  จาํกดั บริษทั  อีสเทิร์น  เอเนอร์จี�พลสั  จาํกดั  -เสนอราคา สญัญาจา้งเลขที�  1/2559

ฝังกลบ  ของ  อบต.แพรกษา ราคาที�เสนอ  3,600,000.-  บาท ราคาที�เสนอ  3,600,000.-  บาท   ต ํ�าสุด 1 ตุลาคม 2558

กองสาธารณสุข
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