
วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือตู้ชั้นแฟม้  20  ช่อง  จ านวน  3  ใบ 8,988.- บาท 8,988.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  ปากน้ าเฟอร์นิเจอร์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  ปากน้ าเฟอร์นิเจอร์  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 122/2560

กองคลัง ราคาทีเ่สนอ  8,988.- บาท ราคาทีเ่สนอ  8,988.- บาท       ต่ าสุด 3 เมษายน 2560

2 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์  โครงการส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็ง 16,392.40  บาท 16,392.40  บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 123/2560
ของชุมชน ราคาทีเ่สนอ  16,392.40  บาท ราคาทีเ่สนอ  16,392.40  บาท       ต่ าสุด 3 เมษายน 2560

3 จดัซ้ือไส้กรองเคร่ืองกรองน้ าร้อน-น้ าเย็น  จ านวน 2 เคร่ือง 3,745.- บาท 3,745.- บาท ตกลงราคา บริษทั  แสงระพ ี จ ากดั บริษทั  แสงระพ ี จ ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 124/2560
ส านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  3,745.- บาท ราคาทีเ่สอน  3,745.- บาท       ต่ าสุด 18 เมษายน 2560

4 จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสารบานเล่ือนกระจก  จ านวน  5  ใบ 18,725.- บาท 18,725.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  ปากน้ าเฟอร์นิเจอร์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  ปากน้ าเฟอร์นิเจอร์  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 125/2560

กองการศึกษาฯ ราคาทีเ่สนอ  18,725.- บาท ราคาทีเ่สนอ  18,725.- บาท       ต่ าสุด 19 เมษายน 2560

5 จดัซ้ือน้ าด่ืมสะอาดเดือน  เมษายน 2560 จ านวน 30 กล่อง 2,100- บาท 2,100- บาท ตกลงราคา น้ าด่ืมศิริชัย น้ าด่ืมศิริชัย  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 126/2560

น้ าด่ืมศิริชัย ราคาทีเ่สนอ  2,100.- บาท ราคาทีเ่สนอ  2,100.- บาท       ต่ าสุด 20 เมษายน 2560

ส านักปลัด

6 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร  จ านวน  8  รายการ 15,510.- บาท 15,510.- บาท ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 127/2560

กองสาธารณสุขฯ ราคาทีเ่สนอ  15,510.- บาท ราคาทีเ่สนอ  15,510.- บาท       ต่ าสุด 24 เมษายน 2560

7 จดัซ้ือยางรถยนต์  จ านวน 4 เส้น รถยนต์ทะเบยีน 14,124.- บาท 14,124.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  บญุเอกยางยนต์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  บญุเอกยางยนต์  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 128/2560

 กจ 7050  ราคาทีเ่สนอ  14,124.- บาท ราคาทีเ่สนอ  14,124.- บาท       ต่ าสุด 26 เมษายน 2560
กองคลัง

                                                                                                                                  - 1 -                                                                                              แบบ  สขร. 1
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8 จา้งท าปา้ยไวนิลองิเจท็  โครงการส่งเสริมและตรวจสอบ 450.- บาท 450.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  แพรกษาโฆษณา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่ 96/2560
คุณภาพอาหาร ราคาทีเ่สนอ  450.- บาท ราคาทีเ่สนอ  450.- บาท       ต่ าสุด 3 เมษายน 2560
กองสาธารณสุขฯ

9 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด  จ านวน  1  พาน 1,000.- บาท 1,000.- บาท ตกลงราคา นางระเบยีบ  มูลละม่อม นางระเบยีบ  มูลละม่อม  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่ 97/2560
ส านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  1,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  1,000.- บาท       ต่ าสุด 3 เมษายน 2560

10 จา้งเหมาอาหารว่าง,อาหารกลางวัน  พร้อมเคร่ืองด่ืม 5,250.- บาท 5,250.- บาท ตกลงราคา นางสัมฤทธ์ิ  โตพงัเทยีม นางสัมฤทธ์ิ  โตพงัเทยีม  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่ 98/2560
โครงการประกนัคุณภาพฯ ราคาทีเ่สนอ  5,250.- บาท ราคาทีเ่สนอ  5,250.- บาท       ต่ าสุด 4 เมษายน 2560
กองการศึกษาฯ

11 จา้งท าตรายาง  จ านวน  10  รายการ 1,091.40 บาท 1,091.40 บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่ 99/2560
กองคลัง ราคาทีเ่สนอ  1,091.41 บาท ราคาทีเ่สนอ  1,091.41 บาท       ต่ าสุด 18 เมษายน 2560

12 จา้งท าพวงมาลา  จ านวน  1  พวง 1,200.- บาท 1,200.- บาท ตกลงราคา นางระเบยีบ  มูลละม่อม นางระเบยีบ  มูลละม่อม  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่ 100/2560
ส านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  1,200.- บาท ราคาทีเ่สนอ  1,200.- บาท       ต่ าสุด 20 เมษายน 2560

13 จา้งเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและรายการอืน่ๆ ทะเบยีน 6,400.- บาท 6,400.- บาท ตกลงราคา บริษทั  สมุทรปโิตเลียมไทย  จ ากดั บริษทั  สมุทรปโิตเลียมไทย  จ ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่ 101/2560
กจ 7051 และรถตู้ นค 8075 ราคาทีเ่สนอ  6,400.- บาท ราคาทีเ่สนอ  6,400.- บาท       ต่ าสุด 20 เมษายน 2560
ส านักปลัด

14 จา้งซ่อมรถบรรทกุขยะ  ทะเบยีน  82-4421 6,000.- บาท 6,000.- บาท ตกลงราคา ร้านวรรณา  เรือนนุช ร้านวรรณา  เรือนนุช  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่ 102/2560
กองสาธารณสุขฯ ราคาทีเ่สนอ  6,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  6,000.- บาท       ต่ าสุด 20 เมษายน 2560
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15 จา้งเช่าอปุกรณ์  โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านการ 11,600.- บาท 11,600.- บาท ตกลงราคา พฒันายนต์  เทรดด้ิง พฒันายนต์  เทรดด้ิง  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่ 103/2560

ปอ้งกนัและระงับอคัคีภัย ราคาทีเ่สนอ  11,600.- บาท ราคาทีเ่สนอ  11,600.- บาท       ต่ าสุด 21 เมษายน 2560

                                 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ
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ส านักปลัด

16 จา้งเหมาจดัอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 625.- บาท 625.- บาท ตกลงราคา นางสุชญา  ศรีโฉมงาม นางสุชญา  ศรีโฉมงาม  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่ 104/2560
ส านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  625.- บาท ราคาทีเ่สนอ  625.- บาท       ต่ าสุด 21 เมษายน 2560

17 จา้งท าปา้ยประชาสัมพนัธ์กจิกรรมส่งเสริมพระพทุธศาสนา 3,750.- บาท 3,750.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  แพรกษาโฆษณา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่ 105/2560
เนื่องในวันวิสาฆบชูา ราคาทีเ่สนอ  3,750.- บาท ราคาทีเ่สนอ  3,750.- บาท       ต่ าสุด 24 เมษายน 2560
กองการศึกษาฯ

18 จา้งเหมาจดัอาหารว่าง,อาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม  30,000.- บาท 30,000.- บาท ตกลงราคา นางกญัสุชญา  ถาวร นางกญัสุชญา  ถาวร  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่ 106/2560
โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านปอ้งกนัฯ ราคาทีเ่สนอ  30,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  30,000.- บาท       ต่ าสุด 25 เมษายน 2560
ส านักปลัด

19 จา้งซ่อมรถจกัรยานยนต์  หมายเลขทะเบยีน  1 กข 7995 610.- บาท 610.- บาท ตกลงราคา ร้านรุ่ง  ชูชาติมอเตอร์ไซด์ ร้านรุ่ง  ชูชาติมอเตอร์ไซด์  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่ 107/2560
กองคลัง ราคาทีเ่สนอ  610.- บาท ราคาทีเ่สนอ  610.- บาท       ต่ าสุด 26 เมษายน 2560

20 โครงการจา้งเหมารถบสัปรับอากาศ  VIP  ขนาด  2  ชั้น 189,000.- บาท 189,000.- บาท ตกลงราคา 1.บริษทั  ณัฐปยิะ ทวัร์  จ ากดั บริษทั  ธนวัฒน์  ทวัร์  จ ากดั  - มีคุณสมบติั สัญญาจา้งเลขที ่ 20/2560
8  ล้อ  ขนาดทีน่ั่งไม่น้อยกว่า  40  ทีน่ั่ง  จ านวน  7  คัน    ราคาทีเ่สนอ  196,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  189,000.- บาท    ครบตาม 18 เมษายน 2560

ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน 2.บริษทั  ธนวัฒน์  ทวัร์  จ ากดั    ประกาศ
กองสวัสดิการฯ    ราคาทีเ่สนอ  189,000.- บาท  - เสนอราคา

    ต่ าสุด

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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21 โครงการจา้งเปล่ียนสายไฟฟา้และเปล่ียนอะไหล่เสียงตามสาย 363,500.- บาท 459,000.- บาท ตกลงราคา 1.บริษทั  แม็กโครแมช  จ ากดั บริษทั  เอ-สตรีม  จ ากดั  - มีคุณสมบติั สัญญาจา้งเลขที ่ 21/2560
บริเวณ  หมู่ 1 ต.แพรกษา    ราคาทีเ่สนอ  384,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  363,500.- บาท    ครบตาม 26 เมษายน 2560
ส านักปลัด 2.บริษทั  เอ-สตรีม  จ ากดั    ประกาศ

   ราคาทีเ่สนอ  363,586.- บาท  - เสนอราคา
    ต่ าสุด

22 โครงการปรับภูมิทศัน์  บริเวณรอบศูนย์สุขภาพ (24 ไร่) 995,000.- บาท 1,000,000.- บาท สอบราคา 1.บริษทั วนพฤก  การ์เด้น  จ ากดั ร้านต้นปาล์ม  แลนด์  สเคป  - มีคุณสมบติั สัญญาจา้งเลขที ่ 22/2560

                                                                                                                                  - 4 -                                                                                              แบบ  สขร. 1
                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  พ.ศ.  2560
                                 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง



ม.1 , 5 ต.แพรกษา    ราคาทีเ่สนอ  1,179,255.- บาท ราคาทีเ่สนอ  995,000.- บาท    ครบตาม 28 เมษายน 2560
กองช่าง 2.ร้านต้นปาล์ม  แลนด์  สเคป    ประกาศ

   ราคาทีเ่สนอ  995,000.- บาท  - เสนอราคา
3.บริษทั  เอส.พ.ีท.ียูเนี่ยน  จ ากดั     ต่ าสุด
   ราคาทีเ่สนอ  1,000,000.- บาท


