
วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ จํานวน 2 ลุก 5,992.- บาท 5,992.- บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 148/2560

ทะเบียน 83-2122 ราคาที่เสนอ  5,992.- บาท ราคาที่เสนอ  5,992.- บาท       ต่ําสุด 1 มิถุนายน 2560

กองสาธารณสุขฯ

2 จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงพรอมขอตอ ขนาด 1"1/2x30 ม. 97,370.- บาท 97,370.- บาท ตกลงราคา รุงเรืองการดับเพลิง รุงเรืองการดับเพลิง  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 149/2560

จํานวน 10 เสน ราคาที่เสนอ  97,370.- บาท ราคาที่เสนอ  97,370.- บาท       ต่ําสุด 2 มิถุนายน 2560

สํานักปลัด

3 จัดซื้อทอดูดน้ําดับเพลิงหนอนผาใบสายสั้น (สีขาว) 11,770.- บาท 11,770.- บาท ตกลงราคา รุงเรืองการดับเพลิง รุงเรืองการดับเพลิง  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 150/2560

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  11,770.- บาท ราคาที่เสนอ  11,770.- บาท       ต่ําสุด 2 มิถุนายน 2560

4 จัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงพรอมขอตอ ขนาด 2"1/2x20 ม. 96,300.- บาท 96,300.- บาท ตกลงราคา รุงเรืองการดับเพลิง รุงเรืองการดับเพลิง  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 151/2560

จํานวน 10 เสน ราคาที่เสนอ  96,300.- บาท ราคาที่เสนอ  96,300.- บาท       ต่ําสุด 2 มิถุนายน 2560

สํานักปลัด

5 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 13 รายการ 19,495.40 บาท 19,495.40 บาท ตกลงราคา รานปกรณสเตชั่นเนอรี่ รานปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 152/2560

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  19,495.40 บาท ราคาที่เสนอ  19,495.40 บาท       ต่ําสุด 2 มิถุนายน 2560

6 จัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง 17,000.- บาท 17,000.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 153/2560

กองสาธารณสุขฯ ราคาที่เสนอ  17,000.- บาท ราคาที่เสนอ  17,000.- บาท       ต่ําสุด 2 มิถุนายน 2560
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                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2560

                                 องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

7 จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน/น้ําเย็น จํานวน 1 ตู 18,725.- บาท 18,725.- บาท ตกลงราคา บริษัท แสงระพี จํากัด บริษัท แสงระพี จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 154/2560

กองสาธารณสุขฯ ราคาที่เสนอ  18,725.- บาท ราคาที่เสนอ  18,725.- บาท       ต่ําสุด 7 มิถุนายน 2560

8 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (เกาอี้หุมหนัง PVC จํานวน 50 ตัว 34,294.- บาท 34,294.- บาท ตกลงราคา บริษัท ทีเอสอารพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท ทีเอสอารพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด เซอรวิส จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 155/2560

โตะหนาขาว จํานวน 10 ตัว) ราคาที่เสนอ  34,294.- บาท ราคาที่เสนอ  34,294.- บาท       ต่ําสุด 9 มิถุนายน 2560

กองสาธารณสุขฯ

9 จัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิว จํานวน 2 คู 18,190.- บาท 18,190.- บาท ตกลงราคา บริษัท ทีเอสอารพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท ทีเอสอารพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด เซอรวิส จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 156/2560

กองสาธารณสุขฯ ราคาที่เสนอ  18,190.- บาท ราคาที่เสนอ  18,190.- บาท       ต่ําสุด 9 มิถุนายน 2560

10 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ลําโพง ขนาด 11,989.- บาท 11,989.- บาท ตกลงราคา บริษัท ทีเอสอารพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท ทีเอสอารพี เอ็นจิเนียริ่งแอนด เซอรวิส จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 157/2560

8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคาที่เสนอ  18,190.- บาท ราคาที่เสนอ  18,190.- บาท       ต่ําสุด 9 มิถุนายน 2560

กองสาธารณสุขฯ

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ โครงการสานสัมพันธครอบครัวอบอุน 7,094.10 บาท 7,094.10 บาท ตกลงราคา รานปกรณสเตชั่นเนอรี่ รานปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 158/2560

กองสวัสดิการ ราคาที่เสนอ  7,094.10 บาท ราคาที่เสนอ  7,094.10 บาท       ต่ําสุด 9 มิถุนายน 2560

12 จัดซื้อสายเคมีเติมเครื่องดับเพลิง 13,250.- บาท 13,250.- บาท ตกลงราคา พัฒนายนต  เทรดดิ้ง พัฒนายนต  เทรดดิ้ง  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 159/2560

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  13,250.- บาท ราคาที่เสนอ  13,250.- บาท       ต่ําสุด 12 มิถุนายน 2560
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หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

13 จัดซื้อน้ําดื่มสะอาด เดือน มิถุนายน 60 จํานวน 30 กลอง 2,100.- บาท 2,100.- บาท ตกลงราคา น้ําดื่มศิริชัย น้ําดื่มศิริชัย  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 160/2560

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  2,100.- บาท ราคาที่เสนอ  2,100.- บาท       ต่ําสุด 12 มิถุนายน 2560

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 17 รายการ 9,211.63 บาท 9,211.63 บาท ตกลงราคา รานปกรณสเตชั่นเนอรี่ รานปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 161/2560

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  9,211.63 บาท ราคาที่เสนอ  9,211.63 บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560

15 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 10 รายการ 9,720.95 บาท 9,720.95 บาท ตกลงราคา รานปกรณสเตชั่นเนอรี่ รานปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 162/2560

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  9,720.95 บาท ราคาที่เสนอ  9,720.95 บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560

16 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 8,554.65 บาท 8,554.65 บาท ตกลงราคา รานปกรณสเตชั่นเนอรี่ รานปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 163/2560

กองสวัสดิการฯ ราคาที่เสนอ  8,554.65 บาท ราคาที่เสนอ  8,554.65 บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 12 รายการ 15,274.25 บาท 15,274.25 บาท ตกลงราคา รานปกรณสเตชั่นเนอรี่ รานปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 164/2560

กองชาง ราคาที่เสนอ  15,274.25 บาท ราคาที่เสนอ  15,274.25 บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ 16,821.47 บาท 16,821.47 บาท ตกลงราคา รานปกรณสเตชั่นเนอรี่ รานปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 165/2560

กองคลัง ราคาที่เสนอ  16,821.47 บาท ราคาที่เสนอ  16,821.47 บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 6,436.05 บาท 6,436.05 บาท ตกลงราคา รานปกรณสเตชั่นเนอรี่ รานปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 166/2560

กองการศึกษาฯ ราคาที่เสนอ  6,436.05 บาท ราคาที่เสนอ  6,436.05 บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560
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ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

20 จัดซื้อน้ําดื่ม โครงการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ จํานวน 5 กลอง 450.- บาท 450.- บาท ตกลงราคา น้ําดื่มศิริชัย น้ําดื่มศิริชัย  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 167/2560

กองการศึกษาฯ ราคาที่เสนอ  450.- บาท ราคาที่เสนอ  450.- บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10 รายการ 21,738.- บาท 21,738.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 168/2560

กองชาง ราคาที่เสนอ  21,738.- บาท ราคาที่เสนอ  21,738.- บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ 12,750.- บาท 12,750.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 169/2560

กองสาธารณสุขฯ ราคาที่เสนอ  12,750.- บาท ราคาที่เสนอ  12,750.- บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ 6,450.- บาท 6,450.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 170/2560

กองสวัสดิการฯ ราคาที่เสนอ  6,450.- บาท ราคาที่เสนอ  6,450.- บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560

24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ 11,222.- บาท 11,222.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 171/2560

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  11,222.- บาท ราคาที่เสนอ  11,222.- บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560

25 จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่หอ panasonic 5,500.- บาท 5,500.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 172/2560

เบอร  DQ-RCC008  จํานวน 1 กลอง ราคาที่เสนอ  5,500.- บาท ราคาที่เสนอ  5,500.- บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560

สํานักปลัด

26 จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่หอ panasonic 1,600.- บาท 1,600.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 173/2560

เบอร KX-FAT472E  จํานวน 1 กลอง ราคาที่เสนอ  1,600.- บาท ราคาที่เสนอ  1,600.- บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560

กองคลัง
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ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง

                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2560

                                 องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

27 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 8 รายการ 16,660.- บาท 16,660.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 174/2560

กองคลัง ราคาที่เสนอ  16,660.- บาท ราคาที่เสนอ  16,660.- บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560

28 จัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร  จํานวน 2 รายการ 10,500.- บาท 10,500.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 175/2560

กองการศึกษาฯ ราคาที่เสนอ  10,500.- บาท ราคาที่เสนอ  10,500.- บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560

29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 12 รายการ 12,340.- บาท 12,340.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ หางหุนสวนจํากัด  นววัฒนากิจ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 176/2560

กองการศึกษาฯ ราคาที่เสนอ  12,340.- บาท ราคาที่เสนอ  12,340.- บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560

30 จัดซื้อแกสหุงตม จํานวน 2 ถัง 690.- บาท 690.- บาท ตกลงราคา รานภูริแกส รานภูริแกส  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 177/2560

กองการศึกษาฯ ราคาที่เสนอ  690.- บาท ราคาที่เสนอ  690.- บาท       ต่ําสุด 19 มิถุนายน 2560

31 จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-3207 5,350.- บาท 5,350.- บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 178/2560

จํานวน 2 ลูก ราคาที่เสนอ  5,350.- บาท ราคาที่เสนอ  5,350.- บาท       ต่ําสุด 19 มิถุนายน 2560

กองสาธารณสุขฯ

32 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15 รายการ 17,360.75 บาท 17,360.75 บาท ตกลงราคา รานปกรณสเตชั่นเนอรี่ รานปกรณสเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 179/2560

กองการศึกษาฯ ราคาที่เสนอ  17,360.75 บาท ราคาที่เสนอ  17,360.75 บาท       ต่ําสุด 19 มิถุนายน 2560

33 จัดซื้อแผงกั้นขาแบบไมมีลอ ขนาด 1.00x1.5 เมตร 37,450.- บาท 37,450.- บาท ตกลงราคา รุงเรืองการดับเพลิง รุงเรืองการดับเพลิง  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 180/2560

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  37,450.- บาท ราคาที่เสนอ  37,450.- บาท       ต่ําสุด 23 มิถุนายน 2560

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง
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                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2560

                                 องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

34 จัดซื้อน้ําดื่มแกว จํานวน 20 กลอง โครงการประเพณ-ี 1,400.- บาท 1,400.- บาท ตกลงราคา น้ําดื่มศิริชัย น้ําดื่มศิริชัย  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 181/2560

แหเทียนพรรา ราคาที่เสนอ  1,400.- บาท ราคาที่เสนอ  1,400.- บาท       ต่ําสุด 23 มิถุนายน 2560

กองการศึกษาฯ

35 จัดซื้อกรวยยางสีสมติดแถบสะทอนแสง 2 แถบ 17,655.- บาท 17,655.- บาท ตกลงราคา รุงเรืองการดับเพลิง รุงเรืองการดับเพลิง  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 182/2560

จํานวน 30 อัน ราคาที่เสนอ  17,655.- บาท ราคาที่เสนอ  17,655.- บาท       ต่ําสุด 23 มิถุนายน 2560

สํานักปลัด

36 จัดซื้อแบริเออรสีสม ขนาด 50x100x80 ซม. จํานวน 20 อัน 66,340.- บาท 66,340.- บาท ตกลงราคา รุงเรืองการดับเพลิง รุงเรืองการดับเพลิง  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 183/2560

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  66,340.- บาท ราคาที่เสนอ  66,340.- บาท       ต่ําสุด 23 มิถุนายน 2560

37 จัดซื้อวัสดุกอสราง (วัสดุปูพื้นถนน Carboncor 500 ถุง) 97,500.- บาท 97,500.- บาท ตกลงราคา บริษัท ใบบุญ อินเตอรกรุป จํากัด บริษัท ใบบุญ อินเตอรกรุป จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 184/2560

กองชาง ราคาที่เสนอ  97,500.- บาท ราคาที่เสนอ  97,500.- บาท       ต่ําสุด 23 มิถุนายน 2560

38 จัดซื้อชุดดับเพลิงนอกอาคาร  จํานวน 4 ชุด 95,200.- บาท 95,200.- บาท ตกลงราคา พัฒนายนตเทรดดิ้ง พัฒนายนตเทรดดิ้ง  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 185/2560

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  95,200.- บาท ราคาที่เสนอ  95,200.- บาท       ต่ําสุด 26 มิถุนายน 2560

39 จัดซื้อครีมจับงู  จํานวน  2  ตัว 5,700.- บาท 5,700.- บาท ตกลงราคา พัฒนายนตเทรดดิ้ง พัฒนายนตเทรดดิ้ง  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 186/2560

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  5,700.- บาท ราคาที่เสนอ  5,700.- บาท       ต่ําสุด 29 มิถุนายน 2560

40 จัดซื้อหมึกเครื่องถายเอกสาร รุน MP3554S  จํานวน 2 หลอด 8,988.- บาท 8,988.- บาท ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่ 187/2560

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  8,988.- บาท ราคาที่เสนอ  8,988.- บาท       ต่ําสุด 30 มิถุนายน 2560
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                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2560

                                 องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

41 จางซอมรถกูชีพ ทะเบียน กฉ 4406 1,070.- บาท 1,070.- บาท ตกลงราคา บุญเอก กลการ บุญเอก กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 122/2560

กองสาธารณสุขฯ ราคาที่เสนอ  1,070.- บาท ราคาที่เสนอ  1,070.- บาท       ต่ําสุด 1 มิถุนายน 2560

42 จางเหมาจัดอาหารวาง,อาหารกลางวัน พรอมเครื่องดื่ม 16,250.- บาท 16,250.- บาท ตกลงราคา นางหยาดชล  คําวัง นางหยาดชล  คําวัง  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 123/2560

โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได ราคาที่เสนอ  16,250.- บาท ราคาที่เสนอ  16,250.- บาท       ต่ําสุด 2 มิถุนายน 2560

กองสวัสดิการฯ

43 จางซอมรถบรรทุกขยะ ยี่หอ ISUZU ทะเบียน 83-9934 3,103.- บาท 3,103.- บาท ตกลงราคา อูสามารถเซอรวิส อูสามารถเซอรวิส  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 124/2560

กองสาธารณสุขฯ ราคาที่เสนอ  3,103.- บาท ราคาที่เสนอ  3,103.- บาท       ต่ําสุด 6 มิถุนายน 2560

44 จางทําปายไวนิล จํานวน 1 ปาย โครงการสานสัมพันธ 450.- บาท 450.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 125/2560

ครอบครัวอบอุน ราคาที่เสนอ  450.- บาท ราคาที่เสนอ  450.- บาท       ต่ําสุด 9 มิถุนายน 2560

กองสวัสดิการ

45 จางซอมรถจักรยานยนต ทะเบียน 1 กก 4337 1,570.- บาท 1,570.- บาท ตกลงราคา รุงชูชาติมอเตอรไซค รุงชูชาติมอเตอรไซค  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 126/2560

กองชาง ราคาที่เสนอ  1,570.- บาท ราคาที่เสนอ  1,570.- บาท       ต่ําสุด 12 มิถุนายน 2560

46 จางสูบสิ่งปฏิกูล จํานวน 1 บอ บริเวณหองน้ําสวนสาธารณะ 1,500.- บาท 1,500.- บาท ตกลงราคา รานประทุมยมนา รานประทุมยมนา  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 127/2560

หมู 2 ราคาที่เสนอ  1,500.- บาท ราคาที่เสนอ  1,500.- บาท       ต่ําสุด 12 มิถุนายน 2560

กองชาง

ราคากลาง
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                                 องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง



วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

47 จางซอมรถบรรทุกขยะ ยี่หอ IZUSU ทะเบียน 83-2122 17,098.60 บาท 17,098.60 บาท ตกลงราคา อูสามารถเซอรวิส อูสามารถเซอรวิส  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 128/2560

กองสาธารณสุขฯ ราคาที่เสนอ  17,098.60 บาท ราคาที่เสนอ  17,098.60 บาท       ต่ําสุด 13 มิถุนายน 2560

48 จางเปลี่ยนน้ํามันเกียรและน้ํามันเฟองทาย 480.- บาท 480.- บาท ตกลงราคา บริษัท สมุทรปโตรเลียมไทย จํากัด บริษัท สมุทรปโตรเลียมไทย จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 129/2560

 ทะเบียน กจ 7048 ราคาที่เสนอ  480.- บาท ราคาที่เสนอ  480.- บาท       ต่ําสุด 13 มิถุนายน 2560

สํานักปลัด

49 จางซอมรถบรรทุกขยะ ยี่หอ ISUZU ทะเบียน 82-4421 สป. 4,708.- บาท 4,708.- บาท ตกลงราคา อูสามารถเซอรวิส อูสามารถเซอรวิส  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 130/2560

กองสาธารณสุขฯ ราคาที่เสนอ  4,708.- บาท ราคาที่เสนอ  4,708.- บาท       ต่ําสุด 15 มิถุนายน 2560

50 จางเหมาจัดเตรียมสนามแขงขัน โครงการแขงขันกีฬา- 2,400.- บาท 2,400.- บาท ตกลงราคา เดนชัย ซัพพลาย เดนชัย ซัพพลาย  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 131/2560

เซปกตะกรอ ราคาที่เสนอ  2,400.- บาท ราคาที่เสนอ  2,400.- บาท       ต่ําสุด 16 มิถุนายน 2560

กองการศึกษาฯ

51 จางทําปายประชาสัมพันธ 1,125.- บาท 1,125.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 132/2560

กองการศึกษาฯ ราคาที่เสนอ  1,125.- บาท ราคาที่เสนอ  1,125.- บาท       ต่ําสุด 19 มิถุนายน 2560

52 จางซอมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-8348 4,387.- บาท 4,387.- บาท ตกลงราคา อูสามารถเซอรวิส อูสามารถเซอรวิส  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 133/2560

สายไฮโดริค 2 เสน ราคาที่เสนอ  4,387.- บาท ราคาที่เสนอ  4,387.- บาท       ต่ําสุด 21 มิถุนายน 2560

กองสาธารณสุขฯ
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53 จางซอมแอรรถตู ทะเบียน นค 1419 16,638.50 บาท 16,638.50 บาท ตกลงราคา บริษัท ที.เจ.คารซีท เลเทอร จํากัด บริษัท ที.เจ.คารซีท เลเทอร จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 134/2560

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  16,638.50 บาท ราคาที่เสนอ  16,638.50 บาท       ต่ําสุด 23 มิถุนายน 2560

54 จางทําปายไวนิล โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา 375.- บาท 375.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 135/2560

กองการศึกษาฯ ราคาที่เสนอ  375.- บาท ราคาที่เสนอ  375.- บาท       ต่ําสุด 23 มิถุนายน 2560

55 จางซอมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-4421 47,401.- บาท 47,401.- บาท ตกลงราคา บริษัท พีเอ็นเค  มารเก็ตติ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด บริษัท พีเอ็นเค  มารเก็ตติ้ง แอนด เซอรวิส จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 136/2560

กองสาธารณสุขฯ ราคาที่เสนอ  47,401.- บาท ราคาที่เสนอ  47,401.- บาท       ต่ําสุด 23 มิถุนายน 2560

56 จางเหมาอาหารวาง อาหารกลางวัน พรอมเครื่องดื่ม โครงการ 8,750.- บาท 8,750.- บาท ตกลงราคา นางหยาดชน  คําวัง นางหยาดชน  คําวัง  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 137/2560

พัฒนาคุณภาพชีวิต ราคาที่เสนอ  8,750.- บาท ราคาที่เสนอ  8,750.- บาท       ต่ําสุด 23 มิถุนายน 2560

กองสวัสดิการฯ

57 จางทําปายแผนอลูมิเนียม  จํานวน  1  ปาย 2,500.- บาท 2,500.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 138/2560

กองคลัง ราคาที่เสนอ  2,500.- บาท ราคาที่เสนอ  2,500.- บาท       ต่ําสุด 26 มิถุนายน 2560

58 จางทําปาย โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาดฯ ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 139/2560

กองสาธารณสุขฯ ราคาที่เสนอ        ต่ําสุด 26 มิถุนายน 2560

59 จางเหมาจัดอาหารวาง,อาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม 10,000.- บาท 10,000.- บาท ตกลงราคา นางบังอร  มวงรอด นางบังอร  มวงรอด  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 140/2560

โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาดฯ ราคาที่เสนอ  10,000.- บาท ราคาที่เสนอ  10,000.- บาท       ต่ําสุด 26 มิถุนายน 2560

กองสาธารณสุขฯ
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วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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60 จางทําปายประชาสัมพันธ "ปายบอกทางสถานที่" 39,500.- บาท 39,500.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 141/2560

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  39,500.- บาท ราคาที่เสนอ  39,500.- บาท       ต่ําสุด 27 มิถุนายน 2560

61 จางทําปายประชาสัมพันธสถานที่ 17,000.- บาท 17,000.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา หางหุนสวนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 142/2560

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  17,000.- บาท ราคาที่เสนอ  17,000.- บาท       ต่ําสุด 27 มิถุนายน 2560

62 จางเหมาจัดหาตนเทียนและตกแตงตนเทียนพรอมบุปผชาติ 18,000.- บาท 18,000.- บาท ตกลงราคา นางมุตตาภรณ  โตพังเทียม นางมุตตาภรณ  โตพังเทียม  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 143/2560

โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา ราคาที่เสนอ  18,000.- บาท ราคาที่เสนอ  18,000.- บาท       ต่ําสุด 29 มิถุนายน 2560

กองการศึกษาฯ

63 จางซอมรถบรรทุกขยะ ยี่หอ MITSUBISHI ทะเบียน 82-8348 17,184.20 บาท 17,184.20 บาท ตกลงราคา อูสามารถเซอรวิส อูสามารถเซอรวิส  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 144/2560

กองสาธารณสุขฯ ราคาที่เสนอ  17,184.20 บาท ราคาที่เสนอ  17,184.20 บาท       ต่ําสุด 30 มิถุนายน 2560

64 จางเหมาจัดอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 625.- บาท 625.- บาท ตกลงราคา นางสุชาญา  ศรีโฉมงาม นางสุชาญา  ศรีโฉมงาม  - เสนอราคา ใบสั่งจางเลขที่ 145/2560

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  625.- บาท ราคาที่เสนอ  625.- บาท       ต่ําสุด 30 มิถุนายน 2560

65 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (เครื่องบันทึกภาพกลองวงจรปด) 412,000.- บาท 412,000.- บาท ตกลงราคา 1.บริษัท พ.ีซี.ซีทีวี เน็ตเวิรค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท พ.ีซี.ซีทีวี เน็ตเวิรค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาซิ้อขายเลขที่ 11/2560

กองชาง    ราคาที่เสนอ  412,000.- บาท ราคาที่เสนอ  412,000.- บาท    ครบตาม 30 มิถุนายน 2560

2.บริษัท เรียลสตาร จํากัด    ประกาศ

   ราคาที่เสนอ  445,398.20 บาท  - เสนอราคา

3.บริษัท สมพลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด     ต่ําสุด

   ราคาที่เสนอ  460,966.70 บาท
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วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

66 จัดซื้อครุภัณฑการแพทย ศูนยสุขภาพชุมชน อบต.แพรกษา 132,900.- บาท 132,900.- บาท ตกลงราคา 1.บริษัท ชนุตา มารเก็ตติ้ง จํากัด บริษัท ชนุตา มารเก็ตติ้ง จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาซิ้อขายเลขที่ 12/2560

กองสาธารณสุขฯ    ราคาที่เสนอ  132,900.- บาท ราคาที่เสนอ  132,900.- บาท    ครบตาม 30 มิถุนายน 2560

2.บริษัท คงเจริญมั่นคง จํากัด    ประกาศ

   ราคาที่เสนอ  144,100.- บาท  - เสนอราคา

3.หางหุนสวนจํากัด  เอสวีบิสซิเนส เคมีคอล จํากัด     ต่ําสุด

   ราคาที่เสนอ  149,150.- บาท

67 โครงการซอมปรับปรุงไหลทาง ซอยแพรกษา 8,ซอยแพรกษา 7 498,000.- บาท 500,000.- บาท ตกลงราคา บริษัท วงศกรกอสราง แอนดทรานสปอรต จํากัด บริษัท วงศกรกอสราง แอนดทรานสปอรต จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาจางเลขที่ 28/2560

หมู 4,7 ตําบลแพรกษา ราคาที่เสนอ  498,000.- บาท ราคาที่เสนอ  498,000.- บาท    ครบตาม 9 มิถุนายน 2560

กองชาง    ประกาศ

 - เสนอราคา

    ต่ําสุด

68 โครงการจางเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น 8 ลอ 112,000.- บาท 112,000.- บาท ตกลงราคา 1.บริษัท ธนวัฒนทัวร จํากัด บริษัท ธนวัฒนทัวร จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาจางเลขที่ 29/2560

ขนาดที่นั่งไมนอยกวา 40 ที่นั่ง จํานวน 4 คัน ตามโครงการ    ราคาที่เสนอ  112,000.- บาท ราคาที่เสนอ  112,000.- บาท    ครบตาม 16 มิถุนายน 2560

สานสัมพันธครอบครัวอบอุน 2.บริษัท ณัฐปยะ ทัวร จํากัด    ประกาศ

กองสวัสดิการ   ราคาที่เสนอ  128,000.- บาท  - เสนอราคา

    ต่ําสุด

                                 องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง

                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2560
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69 โครงการกอสรางหองน้ํา-หองสวม สําหรับคนพิการ 440,000.- บาท 527,000.- บาท ตกลงราคา 1.หางหุนสวนจํากัด สามัคคีกอสรางรุงเรืองกิจ หางหุนสวนจํากัด สามัคคีกอสรางรุงเรืองกิจ  - มีคุณสมบัติ สัญญาจางเลขที่ 30/2560

(บริเวณ อบต.แพรกษา) หมู 6 ตําบลแพรกษา    ราคาที่เสนอ  440,000.- บาท ราคาที่เสนอ  440,000.- บาท    ครบตาม 28 มิถุนายน 2560

กองชาง 2.หางหุนสวนจํากัด เอกชัยวิสิทธิ์กอสราง    ประกาศ

   ราคาที่เสนอ  522,000.- บาท  - เสนอราคา

3.บริษัท สิงหืเอ็นจิเนยริ่ง แอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด     ต่ําสุด

   ราคาที่เสนอ  499,990.- บาท

4.บริษัท รัตนากร(2007)การชาง จํากัด

   ราคาที่เสนอ  470,000.- บาท

5.บริษัท เอส.พ.ีที.ยูเนี่ยน จํากัด

   ราคาที่เสนอ  540,000.- บาท

70 โครงการกอสรางหองน้ํา-หองสวม สําหรับคนพิการ 440,000.- บาท 527,000.- บาท ตกลงราคา หางหุนสวนจํากัด สามัคคีกอสรางรุงเรืองกิจ หางหุนสวนจํากัด สามัคคีกอสรางรุงเรืองกิจ  - เสนอราคา สัญญาจางเลขที่ 31/2560

(บริเวณสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา) หมู 2 ตําบลแพรกษา ราคาที่เสนอ  440,000.- บาท ราคาที่เสนอ  440,000.- บาท     ต่ําสุด 28 มิถุนายน 2560

กองชาง

71 โครงการปรับปรุงซอมแซมทางเดินเทา หมู 1,5,7 485,000.- บาท 500,000.- บาท ตกลงราคา 1.บริษัท วงศกรกอสรางและทรานสปอรต จํากัด บริษัท วงศกรกอสรางและทรานสปอรต จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาจางเลขที่ 32/2560

ตําบลแพรกษา    ราคาที่เสนอ  485,000.- บาท ราคาที่เสนอ  485,000.- บาท    ครบตาม 30 มิถุนายน 2560

กองชาง 2.บริษัท รัตนากร(2007)การชาง จํากัด    ประกาศ

   ราคาที่เสนอ  490,028.97  บาท  - เสนอราคา

3.บริษัท กิตติคุณ วิศวกรรมการโยธา จํากัด     ต่ําสุด

   ราคาที่เสนอ  500,014.21  บาท

                                 องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง
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หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

72 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง ซอยแพรกษา 5 477,000.- บาท 500,000.- บาท ตกลงราคา 1.บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด บริษัท ซีวิค มีเดีย จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาจางเลขที่ 33/2560

(สุดใจ)  หมู 7 ตําบลแพรกษา    ราคาที่เสนอ  477,648.- บาท ราคาที่เสนอ  477,000.- บาท    ครบตาม 30 มิถุนายน 2560

กองชาง 2.บริษัท เรียลสตาร จํากัด    ประกาศ

   ราคาที่เสนอ  489,236.10  บาท  - เสนอราคา

3.บริษัท สมพลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด     ต่ําสุด

   ราคาที่เสนอ  498,513.- บาท

                                 องคการบริหารสวนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง

                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2560
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