
วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อแบตเตอรี่  รถบรรทุกขยะ ตามราคาทองถิ่น 2,568.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  66/2558

ทะเบียน  83-6341 ราคาที่เสนอ  2,568.-  บาท ราคาที่เสนอ  2,568.-  บาท     ตํ่าสุด 2 มีนาคม 2558

กองสาธารณสุข

2 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ตามราคาทองถิ่น 31,110.25  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอรี่ ปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  67/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  31,110.25  บาท ราคาที่เสนอ  31,110.25  บาท     ตํ่าสุด 2 มีนาคม 2558

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 10,477.44  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอรี่ ปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  68/2558

กองสวัสดิการ ราคาที่เสนอ  10,477.44  บาท ราคาที่เสนอ  10,477.44  บาท     ตํ่าสุด 2 มีนาคม 2558

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น 13,320.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  69/2558

กองสวัสดิการ ราคาที่เสนอ  13,320.-  บาท ราคาที่เสนอ  13,320.-  บาท     ตํ่าสุด 2 มีนาคม 2558

5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณืในการฝกอบรมโครงการ ตามราคาทองถิ่น 10,780.-  บาท ตกลงราคา นางนิภา  แตงแจ นางนิภา  แตงแจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  70/2558

พัฒนาอาชีพใหแกคนพิการ ราคาที่เสนอ  10,780.-  บาท ราคาที่เสนอ  10,780.-  บาท     ตํ่าสุด 3 มีนาคม 2558

กองสวัสดิการ
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558

งานจัดซื้อจัดจางที่ ราคากลาง

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ
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6 จัดซื้อยางรถยนต  ทะเบียน  1263 ตามราคาทองถิ่น 13,696.-  บาท ตกลงราคา บุญเอกยางยนต บุญเอกยางยนต  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  71/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  13,696.-  บาท ราคาที่เสนอ  13,696.-  บาท     ตํ่าสุด 9 มีนาคม 2558

7 จัดซื้อเคมีในวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามราคาทองถิ่น 33,390.-  บาท ตกลงราคา ธนพลซัพพลาย ธนพลซัพพลาย  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  72/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  33,390.-  บาท ราคาที่เสนอ  33,390.-  บาท     ตํ่าสุด 9 มีนาคม 2558

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 9,993.80  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอรี่ ปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  73/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  9,993.80  บาท ราคาที่เสนอ  9,993.80  บาท     ตํ่าสุด 9 มีนาคม 2558

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 18,992.50  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอรี่ ปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  74/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  18,992.50  บาท ราคาที่เสนอ  18,992.50  บาท     ตํ่าสุด 11 มีนาคม 2558

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 15,092.35  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอรี่ ปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  75/2558

กองคลัง ราคาที่เสนอ  15,092.35  บาท ราคาที่เสนอ  15,092.35  บาท     ตํ่าสุด 12 มีนาคม 2558

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น 14,100.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  76/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  14,100.-  บาท ราคาที่เสนอ  14,100.-  บาท     ตํ่าสุด 12 มีนาคม 2558

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 12,781.15  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอรี่ ปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  77/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  12,781.15  บาท ราคาที่เสนอ  12,781.15  บาท     ตํ่าสุด 12 มีนาคม 2558

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น 14,582.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  78/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  14,582.-  บาท ราคาที่เสนอ  14,582.-  บาท     ตํ่าสุด 12 มีนาคม 2558

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง

                                                                                               - 2 -                                                                                   แบบ  สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

14 จัดซื้อน้ําด่ืมสะอาด  เดือน  มีนาคม  2558 ตามราคาทองถิ่น 1,400.-  บาท ตกลงราคา น้ําด่ืมปลาทอง น้ําด่ืมปลาทอง  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  79/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  1,400.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,400.-  บาท     ตํ่าสุด 16 มีนาคม 2558

15 จัดซื้อน้ําแกว  โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ ตามราคาทองถิ่น 1,050.-  บาท ตกลงราคา น้ําด่ืมปลาทอง น้ําด่ืมปลาทอง  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  80/2558

กองการศึกษา ราคาทีเสนอ  1,050.-  บาท ราคาทีเสนอ  1,050.-  บาท     ตํ่าสุด 16 มีนาคม 2558

16 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  โครงการกีฬาเชื่อม ตามราคาทองถิ่น 3457.17  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอรี่ ปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  81/2558

ความสัมพันธ ราคาที่เสนอ  3,457.17  บาท ราคาที่เสนอ  3,457.17  บาท     ตํ่าสุด 16 มีนาคม 2558

กองการศึกษา

17 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตามราคาทองถิ่น 91,500.-  บาท ตกลงราคา T.M.อินเตอร  ซัพพลาย T.M.อินเตอร  ซัพพลาย  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  83/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  91,500.-  บาท ราคาที่เสนอ  91,500.-  บาท     ตํ่าสุด 17 มีนาคม 2558

18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น 13,395.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  84/2558

กองคลัง ราคาที่เสนอ  13,395.-  บาท ราคาที่เสนอ  13,395.-  บาท     ตํ่าสุด 19 มีนาคม 2558

19 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต  ทะเบียน  83-4421 ตามราคาทองถิ่น 5,136.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  85/2558

(รถบรรทุกขยะมูลฝอย) ราคาที่เสนอ  5,136.-  บาท ราคาที่เสนอ  5,136.-  บาท     ตํ่าสุด 24 มีนาคม 2558

กองสาธารณสุข

20 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ตามราคาทองถิ่น 40,600.-  บาท ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  86/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  40,600.-  บาท ราคาที่เสนอ  40,600.-  บาท     ตํ่าสุด 24 มีนาคม 2558

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น 14,830.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  87/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  14,830.-  บาท ราคาที่เสนอ  14,830.-  บาท     ตํ่าสุด 24 มีนาคม 2558
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22 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตามราคาทองถิ่น 99,600.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  เอ็กซทรีมไบเทค หางหุนสวนจํากัด  เอ็กซทรีมไบเทค  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  88/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  99,600.-  บาท ราคาที่เสนอ  99,600.-  บาท     ตํ่าสุด 25 มีนาคม 2558

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามราคาทองถิ่น 14,996.55  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอรี่ ปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  89/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  14,996.55  บาท ราคาที่เสนอ  14,996.55  บาท     ตํ่าสุด 25 มีนาคม 2558

24 จัดซื้อธง ตามราคาทองถิ่น 18,864.10  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอรี่ ปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  90/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  18,864.10  บาท ราคาที่เสนอ  18,864.10  บาท     ตํ่าสุด 25 มีนาคม 2558

25 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามราคาทองถิ่น 13,773.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  91/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  13,773.-  บาท ราคาที่เสนอ  13,773.-  บาท     ตํ่าสุด 26 มีนาคม 2558

26 ซื้อโซสําหรับลากรถ ตามราคาทองถิ่น 9,500.-  บาท ตกลงราคา ธนผล  ซัพพลาย ธนผล  ซัพพลาย  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  92/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  9,500.-  บาท ราคาที่เสนอ  9,500.-  บาท     ตํ่าสุด 27 มีนาคม 2558

27 ซื้อเครื่องปนไฟ ตามราคาทองถิ่น 75,000.-  บาท ตกลงราคา ธนผล  ซัพพลาย ธนผล  ซัพพลาย  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  93/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  75,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  75,000.-  บาท     ตํ่าสุด 27 มีนาคม 2558

28 จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง ตามราคาทองถิ่น 95,000.-  บาท ตกลงราคา ธนผล  ซัพพลาย ธนผล  ซัพพลาย  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  94/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  95,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  95,000.-  บาท     ตํ่าสุด 27 มีนาคม 2558

29 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต  ทะเบียน  กจ 7048 ตามราคาทองถิ่น 2,568.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  95/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  2,568.-  บาท ราคาที่เสนอ  2,568.-  บาท     ตํ่าสุด 30 มีนาคม 2558
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30 จางซอมรถยนต  ทะเบียน  83-2122 ตามราคาทองถิ่น 1,070.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  85/2558

(รถบรรทุกขยะมูลฝอย) ราคาที่เสนอ  1,070.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,070.-  บาท     ตํ่าสุด 2 มีนาคม 2558

กองสาธารณสุข

31 จางทําปายไวนิลอิงคเจ็ทประชาสัมพันธ ตามราคาทองถิ่น 2,250.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  86/2558

โครงการจัดเวทีประชาคม ราคาที่เสนอ  2,250.-  บาท ราคาที่เสนอ  2,250.-  บาท     ตํ่าสุด 2 มีนาคม 2558

สํานักปลัด

32 จางซอมและเปลี่ยนอะไหลเครื่องสํารองไฟ ตามราคาทองถิ่น 1,898.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  87/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  1,898.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,898.-  บาท     ตํ่าสุด 2 มีนาคม 2558

33 จางทําอาหารวางและเครื่องด่ืมตามโครงการ ตามราคาทองถิ่น 32,500.-  บาท ตกลงราคา นางพิมลพร  กวางไพรศรี นางพิมลพร  กวางไพรศรี  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  88/2558

จัดเวทีประชาคม ราคาที่เสนอ  32,500.-  บาท ราคาที่เสนอ  32,500.-  บาท     ตํ่าสุด 2 มีนาคม 2558

สํานักปลัด

34 จางซอมเปลี่ยนลําโพงรถยนต  ตามราคาทองถิ่น 6,800.-  บาท ตกลงราคา นายอนุชา  ผานเมือง นายอนุชา  ผานเมือง  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  89/2558

ทะเบียน  นค 6655 ราคาที่เสนอ  6,800.-  บาท ราคาที่เสนอ  6,800.-  บาท     ตํ่าสุด 2 มีนาคม 2558

กองสาธารณสุข

35 จางเหมาจัดอาหาร  อาหารวางและเครื่องด่ืม ตามราคาทองถิ่น 6,250.-  บาท ตกลงราคา นางสาววิตรี  เยื่อใย นางสาววิตรี  เยื่อใย  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  90/2558

โครงการพัฒนาอาชีพใหแกคนพิการ ราคาที่เสนอ  6,250.-  บาท ราคาที่เสนอ  6,250.-  บาท     ตํ่าสุด 3 มีนาคม 2558

กองสวัสดิการ

36 จางซอมและเปลี่ยนอะไหลเครื่องถายเอกสาร ตามราคาทองถิ่น 23,577.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  91/2558

ยี่หอ  SHARP ราคาที่เสนอ  23,577.-  บาท ราคาที่เสนอ  23,577.-  บาท     ตํ่าสุด 9 มีนาคม 2558

สํานักปลัด
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37 จางซอมรถดับเพลิง  ทะเบยน  บฉ 954 ตามราคาทองถิ่น 98,700.-  บาท ตกลงราคา PNK  SERUICES PNK  SERUICES  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  92/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  98,700.-  บาท ราคาที่เสนอ  98,700.-  บาท     ตํ่าสุด 16 มีนาคม 2558

38 จางซอมรถยนต  ทะเบียน  บฉ 1263 ตามราคาทองถิ่น 6,484.20  บาท ตกลงราคา บญเอก  กลการ  บญเอก  กลการ   - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  93/2558

กองชาง ราคาที่เสนอ  6,484.20  บาท ราคาที่เสนอ  6,484.20  บาท     ตํ่าสุด 16 มีนาคม 2558

39 จางทําปายไวนิล  โครงการกีฬาเชื่อมความ ตามราคาทองถิ่น 2,490.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  94/2558

สัมพันธ ราคาที่เสนอ  2,490.-  บาท ราคาที่เสนอ  2,490.-  บาท     ตํ่าสุด 16 มีนาคม 2558

กองการศึกษา

40 จางทําปายประชาสัมพันธ  ตามราคาทองถิ่น 2,490.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  95/2558

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ  1,440.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,440.-  บาท     ตํ่าสุด 17 มีนาคม 2558

41 จางทําปายอะคลีลิคสีน้ําเงินสําหรับที่จอดรถ ตามราคาทองถิ่น 2,247.-  บาท ตกลงราคา ปกรณสเตชั่นเนอรี่ ปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  96/2558

ภายใน  อบต.แพรกษา ราคาที่เสนอ  2,247.-  บาท ราคาที่เสนอ  2,247.-  บาท     ตํ่าสุด 17 มีนาคม 2558

กองชาง

42 จางทําสมุดขาวสารถึงผูปกครองศูนยพัฒนา ตามราคาทองถิ่น 6,420.-  บาท ตกลงราคา บริษัท  ช.แสงงามการพิมพ  จํากัด บริษัท  ช.แสงงามการพิมพ  จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  97/2558

เด็กเล็ก  อบต.แพรกษา ราคาที่เสนอ  6,420.-  บาท ราคาที่เสนอ  6,420.-  บาท     ตํ่าสุด 18 มีนาคม 2558

กองการศึกษา

43 จางซอมรถยนตบรรทุกน้ํา  ทะเบียน  บท 2498 ตามราคาทองถิ่น 32,250.-  บาท ตกลงราคา โชคทวีทรัพย โชคทวีทรัพย  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  98/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  32,250.-  บาท ราคาที่เสนอ  32,250.-  บาท     ตํ่าสุด 18 มีนาคม 2558
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44 จางทําพานพุมดอกไมสด ตามราคาทองถิ่น 1,000.-  บาท ตกลงราคา นางระเบียบ  มูลลมอม นางระเบียบ  มูลลมอม  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  99/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  1,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,000.-  บาท     ตํ่าสุด 19 มีนาคม 2558

45 จางทําพานพุมดอกไมสด ตามราคาทองถิ่น 1,000.-  บาท ตกลงราคา นางระเบียบ  มูลลมอม นางระเบียบ  มูลลมอม  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  100/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  1,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,000.-  บาท     ตํ่าสุด 19 มีนาคม 2558

46 จางซอมรถยนต  ทะเบียน  กง 200 ตามราคาทองถิ่น 18,789.20  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  101/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  18,789.20  บาท ราคาที่เสนอ  18,789.20  บาท     ตํ่าสุด 20 มีนาคม 2558

47 จางซอมรถยนต  ทะเบียน  83-4421 ตามราคาทองถิ่น 1,498.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  102/2558

(รถบรรทุกขยะมูลฝอย) ราคาที่เสนอ  1,498.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,498.-  บาท     ตํ่าสุด 24 มีนาคม 2558

กองสาธารณสุข

48 การเชาเตนท,จางเหมาติดต้ังเวทีและติดต้ังปาย ตามราคาทองถิ่น 6,600.-  บาท ตกลงราคา อินเทรน  เซนเตอร อินเทรน  เซนเตอร  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  103/2558

โครงการประเพณีสงกรานต ราคาที่เสนอ  6,600.-  บาท ราคาที่เสนอ  6,600.-  บาท     ตํ่าสุด 24 มีนาคม 2558

กองการศึกษา

49 จางทําปายประชาสัมพันธ  โครงการประเพณี ตามราคาทองถิ่น 3,510.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  104/2558

สงกรานต ราคาที่เสนอ  3,510.-  บาท ราคาที่เสนอ  3,510.-  บาท     ตํ่าสุด 24 มีนาคม 2558

กองการศึกษา

50 จางซอมรถยนต  ทะเบียน  82-8148 ตามราคาทองถิ่น 3,210.-  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  105/2558

(รถบรรทุกขยะมูลฝอย) ราคาที่เสนอ  3,210.-  บาท ราคาที่เสนอ  3,210.-  บาท     ตํ่าสุด 27 มีนาคม 2558

กองสาธารณสุข
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51 จางซอมรถดูดสิ่งปฏิกูล  ทะเบียน  83-5870 ตามราคาทองถิ่น 38,948.-  บาท ตกลงราคา บริษัท  พนัสรุงเจริญ  จํากัด บริษัท  พนัสรุงเจริญ  จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  106/2558

กองสาธารณสุข ราคาที่เสนอ  38,948.-  บาท ราคาที่เสนอ  38,948.-  บาท     ตํ่าสุด 27 มีนาคม 2558

52 จางซอมและเปลี่ยนอะไหลเครื่องโทรสาร ตามราคาทองถิ่น 4,566.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  107/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  4,566.-  บาท ราคาที่เสนอ  4,566.-  บาท     ตํ่าสุด 30 มีนาคม 2558

53 จางเหมาจัดอาหารวางพรอมเครื่องด่ืม ตามราคาทองถิ่น 625.-  บาท ตกลงราคา นางกนกอร  ศรีโฉมงาม นางกนกอร  ศรีโฉมงาม  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  108/2558

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  625.-  บาท ราคาที่เสนอ  625.-  บาท     ตํ่าสุด 30 มีนาคม 2558

54 จางทําปายถวายพระพร  ตามราคาทองถิ่น 6,432.-  บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่  109/2558

(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร)ี ราคาที่เสนอ  6,432.-  บาท ราคาที่เสนอ  6,432.-  บาท     ตํ่าสุด 30 มีนาคม 2558

สํานักปลัด

55 โครงการจัดซื้อรถบบรทุก  (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน 787,000.-  บาท 787,000.-  บาท สอบราคา 1.บริษัท  ยูไนเต็ด โอโตเซลส(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท  ยูไนเต็ด โอโตเซลส(ประเทศไทย) จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาซ้ือขายเลขที่ 8/2558

ขับเคลื่อน  2  ลอฯ แบบดับเบิ้ลแค็บ    ราคาที่เสนอ  776,500.-  บาท ราคาที่เสนอ  776,500.-  บาท    ครบตาม 18 มีนาคม 2558

กองสวัสดิการ 2.บริษัท  มิตซู พีพีเอส.อินเตอรกรุป  จํากัด    ประกาศ

   ราคาที่เสนอ  777,000.-  บาท  - เสนอราคา

3. บริษัท  ยูไนเต็ด ดีเฟนซ เทคโนโลยี  จํากัด     ตํ่าสุด

   ราคาที่เสนอ  785,900.-  บาท
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

56 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซลส) ขนาด  1  ตัน 688,000.-  บาท 688,000.-  บาท สอบราคา 1.บริษัท  ยูไนเต็ด โอโตเซลส(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท  ยูไนเต็ด โอโตเซลส(ประเทศไทย) จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาซ้ือขายเลขที่  9/2558

ขับเคลื่อน  2  ลอฯ  แบบมีชองวางหลังคบขับ (CAB)    ราคาที่เสนอ  659,250.-  บาท ราคาที่เสนอ  659,250.-  บาท    ครบตาม 18 มีนาคม 2558

สํานักปลัด 2.บริษัท  มิตซู พีพีเอส.อินเตอรกรุป  จํากัด    ประกาศ

   ราคาที่เสนอ  660,000.-  บาท  - เสนอราคา

3. บริษัท  ยูไนเต็ด ดีเฟนซ เทคโนโลยี  จํากัด     ตํ่าสุด

   ราคาที่เสนอ  687,300.-  บาท

57 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  และปรับปรุงผิว 1,091,678.-  บาท 1,091,678.-  บาท สอบราคา 1.หางหุนสวนจํากัด  เดนชัยปากน้ํา หางหุนสวนจํากัด  เดนชัยปากน้ํา  - มีคุณสมบัติ สัญญาจางเลขที่  11/2558

จราจร  ซ.แพหมอพัฒนา  1 หมู  5  ต.แพรกษา    ราคาที่เสนอ  1,088,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,088,000.-  บาท    ครบตาม 17 มีนาคม 2558

กองชาง 2.หางหุนสวนจํากัด  รพีพัฒน  คอนสตรัคชั่น    ประกาศ

   ราคาที่เสนอ  1,092,000.-  บาท  - เสนอราคา

    ตํ่าสุด

58 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมวางทอระบายน้ํา  2,000,000.-  บาท 2,000,000.-  บาท สอบราคา 1.บริษัท  รัตนากร(2007)  การชาง  จํากัด บริษัท  รัตนากร(2007)  การชาง  จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาจางเลขที่  12/2558

ซ.ทองนพคุณ2  (ซ.แยกบานผูชวยประจวบ)    ราคาที่เสนอ  1,998,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,998,000.-  บาท    ครบตาม 31 มีนาคม 2558

หมู 1 ต.แพรกษา 2.บริษัท  โสภิดา(2009)  จํากัด    ประกาศ

กองชาง    ราคาที่เสนอ  2,00,00.-  บาท  - เสนอราคา

3.บริษัท  เอส.พ.ที.ยูเนี่ยน  จํากัด     ตํ่าสุด

   ราคาที่เสนอ  2,100,000.-  บาท
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

10 โครงการกอสรางถนนพรอมวางทอระบายน้ํา 1,581,000.-บาท 1,581,000.-บาท สอบราคา 1.บริษัท  บางใหญมหานคร  จํากัด บริษัท  บางใหญมหานคร  จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาจางเลขที่  13/2558

คสล.ซ.พุฒเกิด  หมู  5  ต.แพรกษา    ราคาที่เสนอ  1,580,000.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,580,000.-  บาท    ครบตาม 31 มีนาคม 2558

กองชาง 2.บริษัท  โสภิดา(2009)  จํากัด    ประกาศ

   ราคาที่เสนอ  1,581,000.-  บาท  - เสนอราคา

3.บริษัท  เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน  จํากัด     ตํ่าสุด

   ราคาที่เสนอ  1,600,000.-  บาท
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558

องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง


