-1สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

แบบ สขร. 1

วิธซี ื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง

และราคาทีเ่ สนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ จานวน 2 ลุก
ทะเบียน 83-2122
กองสาธารณสุขฯ

5,992.- บาท

5,992.- บาท

ตกลงราคา

บุญเอก กลการ
ราคาทีเ่ สนอ 5,992.- บาท

บุญเอก กลการ
ราคาทีเ่ สนอ 5,992.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 148/2560
1 มิถุนายน 2560

2 จัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ขนาด 1"1/2x30 ม.
จานวน 10 เส้น
สานักปลัด

97,370.- บาท

97,370.- บาท

ตกลงราคา

รุ่งเรืองการดับเพลิง
ราคาทีเ่ สนอ 97,370.- บาท

รุ่งเรืองการดับเพลิง
ราคาทีเ่ สนอ 97,370.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 149/2560
2 มิถุนายน 2560

3 จัดซื้อท่อดูดน้าดับเพลิงหนอนผ้าใบสายสั้น (สีขาว)

11,770.- บาท

11,770.- บาท

ตกลงราคา

รุ่งเรืองการดับเพลิง

รุ่งเรืองการดับเพลิง

- เสนอราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 150/2560

ราคาทีเ่ สนอ 11,770.- บาท

ราคาทีเ่ สนอ 11,770.- บาท

ต่าสุด

2 มิถุนายน 2560

รุ่งเรืองการดับเพลิง

รุ่งเรืองการดับเพลิง

ราคาทีเ่ สนอ 96,300.- บาท

ราคาทีเ่ สนอ 96,300.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 151/2560
2 มิถุนายน 2560

สานักปลัด
4 จัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ขนาด 2"1/2x20 ม.
จานวน 10 เส้น
สานักปลัด

96,300.- บาท

5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 13 รายการ
สานักปลัด

19,495.40 บาท

19,495.40 บาท

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 19,495.40 บาท

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 19,495.40 บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 152/2560
2 มิถุนายน 2560

6 จัดซื้อเครื่องโทรสาร จานวน 1 เครื่อง

17,000.- บาท

17,000.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ

ราคาทีเ่ สนอ 17,000.- บาท

ราคาทีเ่ สนอ 17,000.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 153/2560
2 มิถุนายน 2560

กองสาธารณสุขฯ

96,300.- บาท

ตกลงราคา
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องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
18,725.- บาท

8 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน (เก้าอีห้ มุ้ หนัง PVC จานวน 50 ตัว
โต๊ะหน้าขาว จานวน 10 ตัว)
กองสาธารณสุขฯ

34,294.- บาท

9 จัดซื้อตูเ้ ย็น ขนาด 7 คิว จานวน 2 คู่
กองสาธารณสุขฯ

18,190.- บาท

10 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนทีแ่ บบลากจูง ลาโพง ขนาด
8 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
กองสาธารณสุขฯ

11,989.- บาท

11 จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุน่
กองสวัสดิการ

7,094.10 บาท

7,094.10 บาท

12 จัดซื้อสายเคมีเติมเครื่องดับเพลิง
สานักปลัด

13,250.- บาท

13,250.- บาท

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

7 จัดซื้อเครื่องทาน้าร้อน/น้าเย็น จานวน 1 ตู้
กองสาธารณสุขฯ

18,725.- บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
บริษทั แสงระพี จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 18,725.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษทั แสงระพี จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 18,725.- บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่าสุด

34,294.- บาท

ตกลงราคา

บริษัท ทีเอสอาร์พี เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด

บริษัท ทีเอสอาร์พี เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด

ราคาทีเ่ สนอ 34,294.- บาท

ราคาทีเ่ สนอ 34,294.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 155/2560
9 มิถุนายน 2560

บริษัท ทีเอสอาร์พี เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด

บริษัท ทีเอสอาร์พี เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด

ราคาทีเ่ สนอ 18,190.- บาท

ราคาทีเ่ สนอ 18,190.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 156/2560
9 มิถุนายน 2560

บริษัท ทีเอสอาร์พี เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด

บริษัท ทีเอสอาร์พี เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ เซอร์วิส จากัด

ราคาทีเ่ สนอ 18,190.- บาท

ราคาทีเ่ สนอ 18,190.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 157/2560
9 มิถุนายน 2560

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 7,094.10 บาท

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 7,094.10 บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 158/2560
9 มิถุนายน 2560

ตกลงราคา

พัฒนายนต์ เทรดดิง้
ราคาทีเ่ สนอ 13,250.- บาท

พัฒนายนต์ เทรดดิง้
ราคาทีเ่ สนอ 13,250.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 159/2560
12 มิถุนายน 2560

ราคากลาง

18,190.- บาท

11,989.- บาท

ตกลงราคา

ตกลงราคา
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องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

13 จัดซื้อน้าดืม่ สะอาด เดือน มิถุนายน 60 จานวน 30 กล่อง
สานักปลัด
14 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 17 รายการ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
2,100.- บาท

2,100.- บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

9,211.63 บาท

9,211.63 บาท

ตกลงราคา

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 154/2560
7 มิถุนายน 2560

แบบ สขร. 1

น้าดืม่ ศิริชัย
ราคาทีเ่ สนอ 2,100.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
น้าดืม่ ศิริชัย
ราคาทีเ่ สนอ 2,100.- บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่าสุด

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่

- เสนอราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 160/2560
12 มิถุนายน 2560
ใบสั่งซื้อเลขที่ 161/2560

สานักปลัด

ราคาทีเ่ สนอ 9,211.63 บาท

ราคาทีเ่ สนอ 9,211.63 บาท

ต่าสุด

16 มิถุนายน 2560

15 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 10 รายการ
สานักปลัด

9,720.95 บาท

9,720.95 บาท

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 9,720.95 บาท

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 9,720.95 บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 162/2560
16 มิถุนายน 2560

16 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ
กองสวัสดิการฯ

8,554.65 บาท

8,554.65 บาท

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 8,554.65 บาท

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 8,554.65 บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 163/2560
16 มิถุนายน 2560

17 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 12 รายการ
กองช่าง

15,274.25 บาท

15,274.25 บาท

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 15,274.25 บาท

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 15,274.25 บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 164/2560
16 มิถุนายน 2560

18 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 16 รายการ
กองคลัง

16,821.47 บาท

16,821.47 บาท

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 16,821.47 บาท

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 16,821.47 บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 165/2560
16 มิถุนายน 2560

19 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ
กองการศึกษาฯ

6,436.05 บาท

6,436.05 บาท

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 6,436.05 บาท

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 6,436.05 บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 166/2560
16 มิถุนายน 2560
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องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
450.- บาท

450.- บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 10 รายการ
กองช่าง

21,738.- บาท

21,738.- บาท

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 7 รายการ
กองสาธารณสุขฯ

12,750.- บาท

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ

6,450.- บาท

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

20 จัดซือ้ น้าดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จานวน 5 กล่อง
กองการศึกษาฯ

น้าดืม่ ศิริชัย
ราคาทีเ่ สนอ 450.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
น้าดืม่ ศิริชัย
ราคาทีเ่ สนอ 450.- บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่าสุด

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 21,738.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 21,738.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 168/2560
16 มิถุนายน 2560

12,750.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 12,750.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 12,750.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 169/2560
16 มิถุนายน 2560

6,450.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ

- เสนอราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 170/2560

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 167/2560
16 มิถุนายน 2560

กองสวัสดิการฯ

ราคาทีเ่ สนอ 6,450.- บาท

ราคาทีเ่ สนอ 6,450.- บาท

ต่าสุด

16 มิถุนายน 2560

24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 6 รายการ
สานักปลัด

11,222.- บาท

11,222.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 11,222.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 11,222.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 171/2560
16 มิถุนายน 2560

25 จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยีห่ อ้ panasonic
เบอร์ DQ-RCC008 จานวน 1 กล่อง
สานักปลัด

5,500.- บาท

5,500.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 5,500.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 5,500.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 172/2560
16 มิถุนายน 2560

26 จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยีห่ อ้ panasonic
เบอร์ KX-FAT472E จานวน 1 กล่อง
กองคลัง

1,600.- บาท

1,600.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 1,600.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 1,600.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 173/2560
16 มิถุนายน 2560

-5สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
16,660.- บาท

28 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 2 รายการ
กองการศึกษาฯ
29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 12 รายการ
กองการศึกษาฯ

แบบ สขร. 1

16,660.- บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 16,660.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 16,660.- บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่าสุด

10,500.- บาท

10,500.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 10,500.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 10,500.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 175/2560
16 มิถุนายน 2560

12,340.- บาท

12,340.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 12,340.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 12,340.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 176/2560
16 มิถุนายน 2560

30 จัดซื้อแก๊สหุงต้ม จานวน 2 ถัง
กองการศึกษาฯ

690.- บาท

690.- บาท

ตกลงราคา

ร้านภูริแก๊ส
ราคาทีเ่ สนอ 690.- บาท

ร้านภูริแก๊ส
ราคาทีเ่ สนอ 690.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 177/2560
19 มิถุนายน 2560

31 จัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-3207
จานวน 2 ลูก
กองสาธารณสุขฯ

5,350.- บาท

5,350.- บาท

ตกลงราคา

บุญเอก กลการ
ราคาทีเ่ สนอ 5,350.- บาท

บุญเอก กลการ
ราคาทีเ่ สนอ 5,350.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 178/2560
19 มิถุนายน 2560

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

27 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 8 รายการ
กองคลัง

ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 174/2560
16 มิถุนายน 2560

32 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 15 รายการ
กองการศึกษาฯ

17,360.75 บาท

17,360.75 บาท

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 17,360.75 บาท

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 17,360.75 บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 179/2560
19 มิถุนายน 2560

33 จัดซื้อแผงกัน้ ขาแบบไม่มีล้อ ขนาด 1.00x1.5 เมตร
สานักปลัด

37,450.- บาท

37,450.- บาท

ตกลงราคา

รุ่งเรืองการดับเพลิง
ราคาทีเ่ สนอ 37,450.- บาท

รุ่งเรืองการดับเพลิง
ราคาทีเ่ สนอ 37,450.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 180/2560
23 มิถุนายน 2560

-6สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
1,400.- บาท

1,400.- บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

น้าดืม่ ศิริชัย
ราคาทีเ่ สนอ 1,400.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
น้าดืม่ ศิริชัย
ราคาทีเ่ สนอ 1,400.- บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่าสุด

35 จัดซื้อกรวยยางสีส้มติดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ
จานวน 30 อัน
สานักปลัด

17,655.- บาท

17,655.- บาท

ตกลงราคา

รุ่งเรืองการดับเพลิง
ราคาทีเ่ สนอ 17,655.- บาท

รุ่งเรืองการดับเพลิง
ราคาทีเ่ สนอ 17,655.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 182/2560
23 มิถุนายน 2560

36 จัดซื้อแบริเออร์สีส้ม ขนาด 50x100x80 ซม. จานวน 20 อัน
สานักปลัด

66,340.- บาท

66,340.- บาท

ตกลงราคา

รุ่งเรืองการดับเพลิง
ราคาทีเ่ สนอ 66,340.- บาท

รุ่งเรืองการดับเพลิง
ราคาทีเ่ สนอ 66,340.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 183/2560
23 มิถุนายน 2560

37 จัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง (วัสดุปพู นื้ ถนน Carboncor 500 ถุง)
กองช่าง

97,500.- บาท

97,500.- บาท

ตกลงราคา

บริษทั ใบบุญ อินเตอร์กรุ๊ป จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 97,500.- บาท

บริษทั ใบบุญ อินเตอร์กรุ๊ป จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 97,500.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 184/2560
23 มิถุนายน 2560

38 จัดซื้อชุดดับเพลิงนอกอาคาร จานวน 4 ชุด
สานักปลัด

95,200.- บาท

95,200.- บาท

ตกลงราคา

พัฒนายนต์เทรดดิง้
ราคาทีเ่ สนอ 95,200.- บาท

พัฒนายนต์เทรดดิง้
ราคาทีเ่ สนอ 95,200.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 185/2560
26 มิถุนายน 2560

39 จัดซื้อครีมจับงู จานวน 2 ตัว
สานักปลัด

5,700.- บาท

5,700.- บาท

ตกลงราคา

พัฒนายนต์เทรดดิง้
ราคาทีเ่ สนอ 5,700.- บาท

พัฒนายนต์เทรดดิง้
ราคาทีเ่ สนอ 5,700.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 186/2560
29 มิถุนายน 2560

40 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น MP3554S จานวน 2 หลอด
สานักปลัด

8,988.- บาท

8,988.- บาท

ตกลงราคา

บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 8,988.- บาท

บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 8,988.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 187/2560
30 มิถุนายน 2560

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

34 จัดซื้อน้าดืม่ แก้ว จานวน 20 กล่อง โครงการประเพณีแห่เทียนพรรา
กองการศึกษาฯ

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 181/2560
23 มิถุนายน 2560

-7สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
1,070.- บาท

1,070.- บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

บุญเอก กลการ
ราคาทีเ่ สนอ 1,070.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
บุญเอก กลการ
ราคาทีเ่ สนอ 1,070.- บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 122/2560
1 มิถุนายน 2560

42 จ้างเหมาจัดอาหารว่าง,อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดืม่
โครงการอาชีพเสริมเพิม่ รายได้
กองสวัสดิการฯ

16,250.- บาท

16,250.- บาท

ตกลงราคา

นางหยาดชล คาวัง
ราคาทีเ่ สนอ 16,250.- บาท

นางหยาดชล คาวัง
ราคาทีเ่ สนอ 16,250.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 123/2560
2 มิถุนายน 2560

43 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยีห่ อ้ ISUZU ทะเบียน 83-9934
กองสาธารณสุขฯ

3,103.- บาท

3,103.- บาท

ตกลงราคา

อูส่ ามารถเซอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 3,103.- บาท

อูส่ ามารถเซอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 3,103.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 124/2560
6 มิถุนายน 2560

44 จ้างทาป้ายไวนิล จานวน 1 ป้าย โครงการสานสัมพันธ์
ครอบครัวอบอุน่
กองสวัสดิการ

450.- บาท

450.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 450.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 450.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 125/2560
9 มิถุนายน 2560

45 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 4337
กองช่าง

1,570.- บาท

1,570.- บาท

ตกลงราคา

รุ่งชูชาติมอเตอร์ไซค์
ราคาทีเ่ สนอ 1,570.- บาท

รุ่งชูชาติมอเตอร์ไซค์
ราคาทีเ่ สนอ 1,570.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 126/2560
12 มิถุนายน 2560

46 จ้างสูบสิ่งปฏิกลู จานวน 1 บ่อ บริเวณห้องน้าสวนสาธารณะ
หมู่ 2
กองช่าง

1,500.- บาท

1,500.- บาท

ตกลงราคา

ร้านประทุมยมนา
ราคาทีเ่ สนอ 1,500.- บาท

ร้านประทุมยมนา
ราคาทีเ่ สนอ 1,500.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 127/2560
12 มิถุนายน 2560

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

41 จ้างซ่อมรถกูช้ ีพ ทะเบียน กฉ 4406
กองสาธารณสุขฯ

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

แบบ สขร. 1

-8สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ

ราคากลาง

วิธซี ื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร. 1

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

หรือจ้าง
17,098.60 บาท

17,098.60 บาท

หรือจ้าง
ตกลงราคา

และราคาทีเ่ สนอ
อูส่ ามารถเซอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 17,098.60 บาท

ตกลงซื้อหรือจ้าง
อูส่ ามารถเซอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 17,098.60 บาท

โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 128/2560
13 มิถุนายน 2560

48 จ้างเปลี่ยนน้ามันเกียร์และน้ามันเฟืองท้าย
ทะเบียน กจ 7048
สานักปลัด

480.- บาท

480.- บาท

ตกลงราคา

บริษทั สมุทรปิโตรเลียมไทย จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 480.- บาท

บริษทั สมุทรปิโตรเลียมไทย จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 480.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 129/2560
13 มิถุนายน 2560

49 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยีห่ อ้ ISUZU ทะเบียน 82-4421 สป.
กองสาธารณสุขฯ

4,708.- บาท

4,708.- บาท

ตกลงราคา

อูส่ ามารถเซอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 4,708.- บาท

อูส่ ามารถเซอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 4,708.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 130/2560
15 มิถุนายน 2560

50 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
กองการศึกษาฯ

2,400.- บาท

2,400.- บาท

ตกลงราคา

เด่นชัย ซัพพลาย
ราคาทีเ่ สนอ 2,400.- บาท

เด่นชัย ซัพพลาย
ราคาทีเ่ สนอ 2,400.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 131/2560
16 มิถุนายน 2560

51 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์
กองการศึกษาฯ

1,125.- บาท

1,125.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 1,125.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 1,125.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 132/2560
19 มิถุนายน 2560

52 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-8348
สายไฮโดริค 2 เส้น
กองสาธารณสุขฯ

4,387.- บาท

4,387.- บาท

ตกลงราคา

อูส่ ามารถเซอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 4,387.- บาท

อูส่ ามารถเซอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 4,387.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 133/2560
21 มิถุนายน 2560

47 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยีห่ อ้ IZUSU ทะเบียน 83-2122
กองสาธารณสุขฯ

-9สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

53 จ้างซ่อมแอร์รถตู้ ทะเบียน นค 1419
สานักปลัด
54 จ้างทาป้ายไวนิล โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา
กองการศึกษาฯ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
16,638.50 บาท

375.- บาท

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร. 1

16,638.50 บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
บริษทั ที.เจ.คาร์ซีท เลเทอร์ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 16,638.50 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษทั ที.เจ.คาร์ซีท เลเทอร์ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 16,638.50 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 134/2560
23 มิถุนายน 2560

375.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 375.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 375.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 135/2560
23 มิถุนายน 2560

ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

55 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-4421
กองสาธารณสุขฯ

47,401.- บาท

47,401.- บาท

ตกลงราคา

บริษทั พีเอ็นเค มาร์เก็ตติง้ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 47,401.- บาท

บริษทั พีเอ็นเค มาร์เก็ตติง้ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 47,401.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 136/2560
23 มิถุนายน 2560

56 จ้างเหมาอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดืม่ โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
กองสวัสดิการฯ

8,750.- บาท

8,750.- บาท

ตกลงราคา

นางหยาดชน คาวัง
ราคาทีเ่ สนอ 8,750.- บาท

นางหยาดชน คาวัง
ราคาทีเ่ สนอ 8,750.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 137/2560
23 มิถุนายน 2560

57 จ้างทาป้ายแผ่นอลูมิเนียม จานวน 1 ป้าย
กองคลัง

2,500.- บาท

2,500.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 2,500.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 2,500.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 138/2560
26 มิถุนายน 2560

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 139/2560
26 มิถุนายน 2560

ตกลงราคา

นางบังอร ม่วงรอด
ราคาทีเ่ สนอ 10,000.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 140/2560
26 มิถุนายน 2560

58 จ้างทาป้าย โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดฯ
กองสาธารณสุขฯ
59 จ้างเหมาจัดอาหารว่าง,อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดืม่
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดฯ
กองสาธารณสุขฯ

10,000.- บาท

10,000.- บาท

นางบังอร ม่วงรอด
ราคาทีเ่ สนอ 10,000.- บาท

- 10 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
39,500.- บาท

61 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่
สานักปลัด
62 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยีห่ อ้ MITSUBISHI ทะเบียน 82-8348
กองสาธารณสุขฯ

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

60 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ "ป้ายบอกทางสถานที"่
สานักปลัด

63 จ้างเหมาจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
สานักปลัด

แบบ สขร. 1

39,500.- บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 39,500.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 39,500.- บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 141/2560
27 มิถุนายน 2560

17,000.- บาท

17,000.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 17,000.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 17,000.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 142/2560
27 มิถุนายน 2560

17,184.20 บาท

17,184.20 บาท

ตกลงราคา

อูส่ ามารถเซอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 17,184.20 บาท

อูส่ ามารถเซอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 17,184.20 บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 144/2560
30 มิถุนายน 2560

625.- บาท

625.- บาท

ตกลงราคา

นางสุชาญา ศรีโฉมงาม
ราคาทีเ่ สนอ 625.- บาท

นางสุชาญา ศรีโฉมงาม
ราคาทีเ่ สนอ 625.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 145/2560
30 มิถุนายน 2560

ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

64 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด)
กองช่าง

412,000.- บาท

412,000.- บาท

ตกลงราคา

1.บริษทั พี.ซี.ซีทวี ี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 412,000.- บาท
2.บริษทั เรียลสตาร์ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 445,398.20 บาท
3.บริษทั สมพลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 460,966.70 บาท

บริษทั พี.ซี.ซีทวี ี เน็ตเวิร์ค เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 412,000.- บาท

- มีคณ
ุ สมบัติ
ครบตาม
ประกาศ
- เสนอราคา
ต่าสุด

- 11 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
132,900.- บาท

66 โครงการซ่อมปรับปรุงไหล่ทาง ซอยแพรกษา 8,ซอยแพรกษา 7
หมู่ 4,7 ตาบลแพรกษา
กองช่าง

67 โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น 8 ล้อ
ขนาดทีน่ ั่งไม่น้อยกว่า 40 ทีน่ ั่ง จานวน 4 คัน ตามโครงการ
สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุน่
กองสวัสดิการ

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

65 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ศูนย์สุขภาพชุมชน อบต.แพรกษา
กองสาธารณสุขฯ

สัญญาซิ้อขายเลขที่ 11/2560
30 มิถุนายน 2560

แบบ สขร. 1

132,900.- บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
1.บริษทั ชนุตา มาร์เก็ตติง้ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 132,900.- บาท
2.บริษทั คงเจริญมั่นคง จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 144,100.- บาท
3.ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอสวีบสิ ซิเนส เคมีคอล จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 149,150.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษทั ชนุตา มาร์เก็ตติง้ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 132,900.- บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
สัญญาซิ้อขายเลขที่ 12/2560
- มีคณ
ุ สมบัติ
30 มิถุนายน 2560
ครบตาม
ประกาศ
- เสนอราคา
ต่าสุด

498,000.- บาท

500,000.- บาท

ตกลงราคา

บริษทั วงศกรก่อสร้าง แอนด์ทรานสปอร์ต จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 498,000.- บาท

บริษทั วงศกรก่อสร้าง แอนด์ทรานสปอร์ต จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 498,000.- บาท

112,000.- บาท

112,000.- บาท

ตกลงราคา

1.บริษทั ธนวัฒน์ทวั ร์ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 112,000.- บาท
2.บริษทั ณัฐปิยะ ทัวร์ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 128,000.- บาท

บริษทั ธนวัฒน์ทวั ร์ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 112,000.- บาท

- มีคณ
ุ สมบัติ
ครบตาม
ประกาศ
- เสนอราคา
ต่าสุด
- มีคณ
ุ สมบัติ
ครบตาม
ประกาศ
- เสนอราคา
ต่าสุด

ราคากลาง

สัญญาจ้างเลขที่ 28/2560
9 มิถุนายน 2560

สัญญาจ้างเลขที่ 29/2560
16 มิถุนายน 2560

- 12 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
440,000.- บาท

69 โครงการก่อสร้างห้องน้า-ห้องส้วม สาหรับคนพิการ
(บริเวณสวนสาธารณะ อบต.แพรกษา) หมู่ 2 ตาบลแพรกษา
กองช่าง
70 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า หมู่ 1,5,7
ตาบลแพรกษา
กองช่าง

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

68 โครงการก่อสร้างห้องน้า-ห้องส้วม สาหรับคนพิการ
(บริเวณ อบต.แพรกษา) หมู่ 6 ตาบลแพรกษา
กองช่าง

แบบ สขร. 1

527,000.- บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
และราคาทีเ่ สนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
1.ห้างหุน้ ส่วนจากัด สามัคคีกอ่ สร้างรุ่งเรืองกิจ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด สามัคคีกอ่ สร้างรุ่งเรืองกิจ
ราคาทีเ่ สนอ 440,000.- บาท
ราคาทีเ่ สนอ 440,000.- บาท
2.ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอกชัยวิสิทธิก์ อ่ สร้าง
ราคาทีเ่ สนอ 522,000.- บาท
3.บริษทั สิงหืเอ็นจิเนยริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 499,990.- บาท
4.บริษทั รัตนากร(2007)การช่าง จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 470,000.- บาท
5.บริษทั เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 540,000.- บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- มีคณ
ุ สมบัติ
ครบตาม
ประกาศ
- เสนอราคา
ต่าสุด

440,000.- บาท

527,000.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจากัด สามัคคีกอ่ สร้างรุ่งเรืองกิจ
ราคาทีเ่ สนอ 440,000.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจากัด สามัคคีกอ่ สร้างรุ่งเรืองกิจ
ราคาทีเ่ สนอ 440,000.- บาท

- เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 31/2560
28 มิถุนายน 2560

485,000.- บาท

500,000.- บาท

ตกลงราคา

1.บริษทั วงศกรก่อสร้างและทรานสปอร์ต จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 485,000.- บาท
2.บริษทั รัตนากร(2007)การช่าง จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 490,028.97 บาท
3.บริษทั กิตติคณ
ุ วิศวกรรมการโยธา จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 500,014.21 บาท

บริษทั วงศกรก่อสร้างและทรานสปอร์ต จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 485,000.- บาท

- มีคณ
ุ สมบัติ
ครบตาม
ประกาศ
- เสนอราคา
ต่าสุด

สัญญาจ้างเลขที่ 32/2560
30 มิถุนายน 2560

ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 30/2560
28 มิถุนายน 2560

- 13 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

71 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยแพรกษา 5
(สุดใจ) หมู่ 7 ตาบลแพรกษา
กองช่าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
477,000.- บาท

ราคากลาง
500,000.- บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
1.บริษทั ซีวคิ มีเดีย จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 477,648.- บาท
2.บริษทั เรียลสตาร์ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 489,236.10 บาท
3.บริษทั สมพลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 498,513.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษทั ซีวคิ มีเดีย จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 477,000.- บาท

แบบ สขร. 1

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- มีคณ
ุ สมบัติ
ครบตาม
ประกาศ
- เสนอราคา
ต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 33/2560
30 มิถุนายน 2560

