
วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จํานวน  36  รายการ 50,470.- บาท 50,470.- บาท ตกลงราคา วี.เอส.ซัพพลาย วี.เอส.ซัพพลาย  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  129/2560
กองช่าง ราคาที่เสนอ  50,470.- บาท ราคาที่เสนอ  50,470.- บาท       ต่ําสุด 5 พฤษภาคม 2560

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จํานวน  12  รายการ 23,835.- บาท 23,835.- บาท ตกลงราคา วี.เอส.ซัพพลาย วี.เอส.ซัพพลาย  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  130/2560
กองช่าง ราคาที่เสนอ  23,835.- บาท ราคาที่เสนอ  23,835.- บาท       ต่ําสุด 5 พฤษภาคม 2560

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 10,197.10.- บาท 10,197.10.- บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่ ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  131/2560
กองสวัสดิการฯ ราคาที่เสนอ  10,197.10.- บาท ราคาที่เสนอ  10,197.10.- บาท       ต่ําสุด 5 พฤษภาคม 2560

4 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  จํานวน  3  รายการ 59,600.- บาท 59,600.- บาท ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  132/2560
กองสาธารณสุขฯ ราคาที่เสนอ  59,600.- บาท ราคาที่เสนอ  59,600.- บาท       ต่ําสุด 11 พฤษภาคม 2560

5 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์  จํานวน  1  ลูก ทะเบียน กจ 7048 3,038.80  บาท 3,038.80  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  133/2560
สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  3,038.80  บาท ราคาที่เสนอ  3,038.80  บาท       ต่ําสุด 15 พฤษภาคม 2560

6 จัดซื้อน้ําดื่มสะอาด  จํานวน  30  กล่อง 2,100.-  บาท 2,100.-  บาท ตกลงราคา น้ําดื่มศิริชัย น้ําดื่มศิริชัย  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  134/2560
สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  2,100.- บาท ราคาที่เสนอ  2,100.- บาท       ต่ําสุด 19 พฤษภาคม 2560

7 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จํานวน  11  รายการ 16,304.66 บาท 16,304.66 บาท ตกลงราคา บริษัท แม็กโครแมช  จํากัด บริษัท แม็กโครแมช  จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  135/2560
สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  16,304.66  บาท ราคาที่เสนอ  16,304.66  บาท       ต่ําสุด 19 พฤษภาคม 2560

                                                                                                                                  - 1 -                                                                                              แบบ  สขร. 1
                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2560
                                 องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษา  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ
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8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  โครงการชุมชนสีเขียว 4,226.50 บาท 4,226.50 บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่ ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  136/2560
กองสาธารณสุขฯ ราคาที่เสนอ  4,226.50 บาท ราคาที่เสนอ  4,226.50 บาท       ต่ําสุด 19 พฤษภาคม 2560

9 จัดซื้อแบตเตอรี่  จํานวน  1  ลูก รถยนต์ทะเบียน กจ 7050 2,675.- บาท 2,675.- บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  137/2560
กองคลัง ราคาที่เสนอ  2,675.- บาท ราคาที่เสนอ  2,675.- บาท       ต่ําสุด 22 พฤษภาคม 2560

10 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถาดหลุมสแตนเลส จํานวน 24 ใบ) 11,556.- บาท 11,556.- บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่ ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  138/2560
กองการศึกษาฯ ราคาที่เสนอ  11,556.- บาท  ราคาที่เสนอ  11,556.- บาท        ต่ําสุด 23 พฤษภาคม 2560

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการอาชีพเสริมเพิ่ม 3,070.- บาท 3,070.- บาท ตกลงราคา นางสาวสมพร  เสมานารถ นางสาวสมพร  เสมานารถ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  139/2560
รายได้ ราคาที่เสนอ  3,070.- บาท ราคาที่เสนอ  3,070.- บาท       ต่ําสุด 24 พฤษภาคม 2560
กองสวัสดิการฯ

12 จัดซื้อแบตเตอรี่รถดับเพลิง  จํานวน 2 ลูก ทะเบียน บฉ 954 6,848.- บาท 6,848.- บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  140/2560
สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  6,848.- บาท ราคาที่เสนอ  6,848.- บาท       ต่ําสุด 25 พฤษภาคม 2560

13 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 6,960.- บาท 6,960.- บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอฟบีที สปอร์ต 2000 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอฟบีที สปอร์ต 2000  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  141/2560
กองการศึกษาฯ ราคาที่เสนอ  6,960.- บาท ราคาที่เสนอ  6,960.- บาท       ต่ําสุด 26 พฤษภาคม 2560

14 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด) 9,630.- บาท 9,630.- บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ปากน้ําเฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ปากน้ําเฟอร์นิเจอร์  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  142/2560
กองการศึกษาฯ ราคาที่เสนอ  9,630.- บาท ราคาที่เสนอ  9,630.- บาท       ต่ําสุด 26 พฤษภาคม 2560
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หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

15 จัดซื้อแก๊สหุงต้ม  จํานวน  2  ถัง 690.- บาท 690.- บาท ตกลงราคา ร้านภูมิแก๊ส ร้านภูมิแก๊ส  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  143/2560
กองการศึกษาฯ ราคาที่เสนอ  690.- บาท ราคาที่เสนอ  690.- บาท       ต่ําสุด 30 พฤษภาคม 2560

16 จัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ  ทะเบียน  83-6341 จํานวน 4 เส้น 14,124.- บาท 14,124.- บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บุญเอก  ยางยนต์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บุญเอก  ยางยนต์  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  144/2560
กองสาธารณสุขฯ ราคาที่เสนอ  14,124.- บาท ราคาที่เสนอ  14,124.- บาท       ต่ําสุด 30 พฤษภาคม 2560

17 จัดซื้อประแจเปิดวาล์วท่อประปาดับเพลิง (หัวเล็ก) 3,852.- บาท 3,852.- บาท ตกลงราคา รุ่งเรืองการดับเพลิง รุ่งเรืองการดับเพลิง  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  145/2560
สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  3,852.- บาท ราคาที่เสนอ  3,852.- บาท       ต่ําสุด 31 พฤษภาคม 2560

18 จัดซื้อหัวกระโหลกชนิดทองเหลือง  จํานวน 1  ตัว 6,206.- บาท 6,206.- บาท ตกลงราคา รุ่งเรื่องการดับเพลิง รุ่งเรื่องการดับเพลิง  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  146/2560
สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  6,206.- บาท ราคาที่เสนอ  6,206.- บาท       ต่ําสุด 31 พฤษภาคม 2560

19 จัดซื้อข้อต่อ/ข้อลด  หัวจ่ายน้ํามันดับเพลิงเกลียวตัวเมีย 8,132.- บาท 8,132.- บาท ตกลงราคา รุ่งเรื่องการดับเพลิง รุ่งเรื่องการดับเพลิง  - เสนอราคา ใบสั่งซื้อเลขที่  147/2560
2  ด้าน  2  ตัว ราคาที่เสนอ  8,132.- บาท ราคาที่เสนอ  8,132.- บาท       ต่ําสุด 31 พฤษภาคม 2560
สํานักปลัด
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20 จ้างทําป้ายแผ่นสังกะสีมีโครงเหล็กและป้ายไวนิลมีโครงไม้ 15,700.- บาท 15,700.- บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรกษาโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจ้างเลขที่  108/2560
พร้อมติดตั้ง ราคาที่เสนอ  15,700.- บาท ราคาที่เสนอ  15,700.- บาท       ต่ําสุด 5 พฤษภาคม 2560
กองสาธารณสุขฯ

21 จ้างทําป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 450.- บาท 450.- บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรกษาโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจ้างเลขที่  109/2560
จํานวน 1 ป้าย ราคาที่เสนอ  450.- บาท ราคาที่เสนอ  450.- บาท       ต่ําสุด 5 พฤษภาคม 2560
กองสวัสดิการฯ

22 จ้างซ่อมรถยนต์  ทะเบียน กจ 7047 3,616.60 บาท 3,616.60 บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งจ้างเลขที่  110/2560
กองการศึกษาฯ ราคาที่เสนอ  3,616.60.- บาท ราคาที่เสนอ  3,616.60.- บาท       ต่ําสุด 8 พฤษภาคม 2560

23 จ้างเหมาจัดอาหารว่าง,อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม 10,000.- บาท 10,000.- บาท ตกลงราคา นางบังอร  ม่วงรอด นางบังอร  ม่วงรอด  - เสนอราคา ใบสั่งจ้างเลขที่  111/2560
โครงการชุมชนสีเขียว ราคาที่เสนอ  10,000.- บาท ราคาที่เสนอ  10,000.- บาท       ต่ําสุด 19 พฤษภาคม 2560
กองสาธารณสุขฯ

24 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนสีเขียว 1,200.- บาท 1,200.- บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรกษาโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจ้างเลขที่  112/2560
กองสาธารณสุขฯ ราคาที่เสนอ  1,200.- บาท ราคาที่เสนอ  1,200.- บาท       ต่ําสุด 19 พฤษภาคม 2560

25 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและรายการอื่นๆ รถยนต์ 5,470.- บาท 5,470.- บาท ตกลงราคา บริษัท สมุทรปิโตเลียมไทย จํากัด บริษัท สมุทรปิโตเลียมไทย จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งจ้างเลขที่  113/2560
ทะเบียน กฉ 5855 ราคาที่เสนอ  5,470.- บาท ราคาที่เสนอ  5,470.- บาท       ต่ําสุด 22 พฤษภาคม 2560
กองช่าง
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วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

26 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและรายการอื่นๆ รถยนต์ 4,280.- บาท 4,280.- บาท ตกลงราคา บริษัท สมุทรปิโตเลียมไทย จํากัด บริษัท สมุทรปิโตเลียมไทย จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งจ้างเลขที่  114/2560
ทะเบียน กจ 7050 ราคาที่เสนอ  4,280.- บาท ราคาที่เสนอ  4,280.- บาท       ต่ําสุด 22 พฤษภาคม 2560
กองคลัง

27 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและรายการอื่นๆ รถยนต์ 3,610.- บาท 3,610.- บาท ตกลงราคา บริษัท สมุทรปิโตเลียมไทย จํากัด บริษัท สมุทรปิโตเลียมไทย จํากัด  - เสนอราคา ใบสั่งจ้างเลขที่  115/2560
ทะเบียน กฉ 2092 ราคาที่เสนอ  3,610.- บาท ราคาที่เสนอ  3,610.- บาท       ต่ําสุด 22 พฤษภาคม 2560
สํานักปลัด

28 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถจักรยานรถต์ 150.- บาท 150.- บาท ตกลงราคา (รุ่ง) ชูชาติมอเตอร์ไซค์ (รุ่ง) ชูชาติมอเตอร์ไซค์  - เสนอราคา ใบสั่งจ้างเลขที่  116/2560
ทะเบียน 1 กข 7994 ราคาที่เสนอ  150.- บาท ราคาที่เสนอ  150.- บาท       ต่ําสุด 22 พฤษภาคม 2560
กองคลัง

29 จ้างซ่อมรถยนต์  ทะเบียน  กจ 7050 12,743.70 บาท 12,743.70 บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งจ้างเลขที่  117/2560
กองคลัง ราคาที่เสนอ  12,743.70  บาท ราคาที่เสนอ  12,743.70  บาท       ต่ําสุด 23 พฤษภาคม 2560

30 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ  ทะเบียน  83-5484 25,273.40  บาท 25,273.40  บาท ตกลงราคา บุญเอก  กลการ บุญเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบสั่งจ้างเลขที่  118/2560
กองสาธารณสุขฯ ราคาที่เสนอ  25,273.40  บาท ราคาที่เสนอ  25,273.40  บาท       ต่ําสุด 25 พฤษภาคม 2560

31 จ้างทําป้าย โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 2,160.- บาท 2,160.- บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรกษาโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจ้างเลขที่  119/2560
กองการศึกษาฯ ราคาที่เสนอ  2,160.- บาท ราคาที่เสนอ  2,160.- บาท       ต่ําสุด 26 พฤษภาคม 2560
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32 จ้างซ่อมรถไฟส่องสว่าง  ทะเบียน  83-0081 98,975.- บาท 98,975.- บาท ตกลงราคา บริษัท  พีเอ็นเค  มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส บริษัท  พีเอ็นเค  มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส  - เสนอราคา ใบสั่งจ้างเลขที่  120/2560
สํานักปลัด ราคาที่เสนอ  98,975.- บาท ราคาที่เสนอ  98,975.- บาท       ต่ําสุด 29 พฤษภาคม 2560

33 จ้างทําป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท มีโครงไม้พร้อมติดตั้ง จํานวน 45 ป้าย 32,400.- บาท 32,400.- บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรกษาโฆษณา ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบสั่งจ้างเลขที่  121/2560
กองช่าง ราคาที่เสนอ  32,400.- บาท ราคาที่เสนอ  32,400.- บาท       ต่ําสุด 30 พฤษภาคม 2560

34 โครงการจัดซื้อเครื่องเติมอากาศในแหล่งน้ําสาธารณะพร้อม 199,000.- บาท 200,000.- บาท ตกลงราคา บริษัท  ธีรา อินดัสทรี เซอร์วิส  จํากัด บริษัท  ธีรา อินดัสทรี เซอร์วิส  จํากัด  - เสนอราคา สัญญาซื้อขายเลขที่ 7/2560
ติดตั้ง  จํานวน  2  เครื่อง ราคาที่เสนอ  199,000.- บาท ราคาที่เสนอ  199,000.- บาท       ต่ําสุด 9 พฤษภาคม 2560

35 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1,490,914.- บาท 3,170,000.- บาท กรณีพิเศษ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์  - เสนอราคา สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2560
ภาคเรียนที่ 1/2560 ราคาที่เสนอ  1,490,914.-  บาท ราคาที่เสนอ  1,490,914.-  บาท       ต่ําสุด 11 พฤษภาคม 2560
กองการศึกษาฯ

36 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพรกษา 189,868.80 บาท 411,983.- บาท กรณีพิเศษ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์  - เสนอราคา สัญญาซื้อขายเลขที่ 9/2560
ภาคเรียนที่ 1/2560 ราคาที่เสนอ  189,868.80  บาท ราคาที่เสนอ  189,868.80  บาท       ต่ําสุด 11 พฤษภาคม 2560
กองการศึกษาฯ

37 จัดซื้อถังรองรับขยะ  ความจุไม่น้อยกว่า  240  ลิตร 480,000.- บาท 500,000.- บาท ตกลงราคา 1.บริษัท  ไทย ธนามณีกูล  จํากัด บริษัท  ไทย ธนามณีกูล  จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาจ้างเลขที่ 10/2560
จํานวน  200  ใบ    ราคาที่เสนอ  480,000.- บาท ราคาที่เสนอ  480,000.- บาท    ครบตาม 31 พฤษภาคม 2560
กองสาธารณสุขฯ 2.ร้านนันท์นภัส  การค้า    ประกาศ

   ราคาที่เสนอ  490,000.- บาท  - เสนอราคา
3.ร้านเอ็น.เจ.เทรดดิ้ง     ต่ําสุด
   ราคาที่เสนอ  516,000..- บาท
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38 โครงการจ้างซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถดูดสิ่งโสโครก) 211,000.- บาท 211,860.- บาท ตกลงราคา บริษัท  พีเอ็นเค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด บริษัท  พีเอ็นเค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด  - เสนอราคา สัญญาจ้างเลขที่ 23/2560
ยี่ห้อ ISUZU  สีเขียว  ทะเบียน  83-5870  สป. ราคาที่เสนอ  211,000.- บาท ราคาที่เสนอ  211,000.- บาท       ต่ําสุด 2 พฤษภาคม 2560
กองสาธารณสุขฯ

39 โครงการทําป้ายสแตนเลส  หมู่ 6 ต.แพรกษา 455,500.- บาท 500,000.- บาท ตกลงราคา 1.บริษัท เจ แอนด์ ยู สเตนเลส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท เจ แอนด์ ยู สเตนเลส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาจ้างเลขที่ 24/2560
กองช่าง    ราคาที่เสนอ  455,500.07 บาท ราคาที่เสนอ  455,500.- บาท    ครบตาม 11 พฤษภาคม 2560

2.บริษัท รัตนากร (2007) การช่าง จํากัด    ประกาศ
   ราคาที่เสนอ  460,207.- บาท  - เสนอราคา
3.บริษัท กิตติคุณ วิศวกรรมการโยธา จํากัด     ต่ําสุด
   ราคาที่เสนอ  458,007.08 บาท

40 โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ VIP ขนาด 2 ชั้น 8 ล้อ 140,000.- บาท 140,000.- บาท ตกลงราคา 1.บริษัท  ธนวัฒน์ ทัวร์  จํากัด บริษัท  ธนวัฒน์ ทัวร์  จํากัด  - มีคุณสมบัติ สัญญาจ้างเลขที่ 25/2560
ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จํานวน  5  คัน ราคาที่เสนอ  140,000.- บาท ราคาที่เสนอ  140,000.- บาท    ครบตาม 16 พฤษภาคม 2560
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ 2.บริษัท ณัฐปิยะ ทัวร์ จํากัด    ประกาศ
กองสวัสดิการ    ราคาที่เสนอ  150,000.- บาท  - เสนอราคา

    ต่ําสุด
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