
วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการอาชีพเสริมเพิม่รายได้ 80,400.- บาท 80,400.- บาท ตกลงราคา ร้าน อ.พาณิชย์ ร้าน อ.พาณิชย์  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่188/2560

กองสวัสดิการ ราคาทีเ่สนอ  80,400.- บาท ราคาทีเ่สนอ  80,400.- บาท       ต่่าสุด 3 กรกฎาคม 2560

2 จดัซ้ือแชลงดับเพลิง  จ่านวน 2 ตัว 31,000.- บาท 31,000.- บาท ตกลงราคา พฒันายนต์เทรดด้ิง พฒันายนต์เทรดด้ิง  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่189/2560
ส่านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  31,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  31,000.- บาท       ต่่าสุด 3 กรกฎาคม 2560

3 จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  (ชนิด co2)  จ่านวน 20 ใบ 40,000.- บาท 40,000.- บาท ตกลงราคา พฒันายนต์เทรดด้ิง พฒันายนต์เทรดด้ิง  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่190/2560
ส่านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  40,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  40,000.- บาท       ต่่าสุด 3 กรกฎาคม 2560

4 จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง (น้า่ยาเคมีโฟม) 100,000.- บาท 100,000.- บาท ตกลงราคา พฒันายนต์เทรดด้ิง พฒันายนต์เทรดด้ิง  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่191/2560

ส่านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  100,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  100,000.- บาท       ต่่าสุด 3 กรกฎาคม 2560

5 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว (ชุดไส้กรองคาร์บอนกมัมันต์และ 15,080.58 บาท 15,080.58 บาท ตกลงราคา บริษทั  ทอ๊ป  20110  จ่ากดั บริษทั  ทอ๊ป  20110  จ่ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่192/2560

หลอดอลุตร้าไวโอเล็ต  จ่านวน 3 ชุด ราคาทีเ่สนอ  15,080.58  บาท ราคาทีเ่สนอ  15,080.58  บาท       ต่่าสุด 3 กรกฎาคม 2560

กองการศึกษาฯ

6 จดัซ้ือแกส๊หงุต้ม  จ่านวน  2  ถัง 690.- บาท 690.- บาท ตกลงราคา ภูริแกส๊ ภูริแกส๊  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่193/2560

กองการศึกษาฯ ราคาทีเ่สนอ  690.- บาท ราคาทีเ่สนอ  690.- บาท       ต่่าสุด 4 กรกฎาคม 2560

7 จดัซ้ือถ่านขนาด 2 A  จ่านวน  1  กล่อง 577.80  บาท 577.80  บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่194/2560

กองการศึกษาฯ ราคาทีเ่สนอ  577.80  บาท ราคาทีเ่สนอ  577.80  บาท       ต่่าสุด 5 กรกฎาคม 2560

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560
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                                 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ
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วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 จดัซ้ือไมโครโฟน  จ่านวน  2  ชุด 28,397.80 บาท 28,397.80 บาท ตกลงราคา บริษทั  แม็กโครแมช  จ่ากดั บริษทั  แม็กโครแมช  จ่ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่195/2560
ส่านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  28,397.80  บาท ราคาทีเ่สนอ  28,397.80  บาท       ต่่าสุด 6 กรกฎาคม 2560

9 จดัซ้ือโต๊ะท่างานระดับ 3-4 พร้อมกระจกและเกา้อี ้จ่านวน 2 ชุด 11,770.- บาท 11,770.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  ปากน้า่เฟอร์นิเจอร์ หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  ปากน้า่เฟอร์นิเจอร์  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่196/2560
กองสาธารณสุขฯ ราคาทีเ่สนอ  11,770.- บาท ราคาทีเ่สนอ  11,770.- บาท       ต่่าสุด 7 กรกฎาคม 2560

10 จดัซ้ือตราสัญลักษร์ วปร.  จ่านวน  2  ปา้ย 4,387.- บาท 4,387.- บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่197/2560
ส่านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  4,387.-  บาท ราคาทีเ่สนอ  4,387.-  บาท       ต่่าสุด 11 กรกฎาคม 2560

11 จดัซ้ือน้า่ด่ืมขวด โครงการร้อยรักสายสัมพนัธ์ 1,350.- บาท 1,350.- บาท ตกลงราคา น้า่ด่ืมศิริชัย น้า่ด่ืมศิริชัย  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่198/2560
กองการศึกษาฯ ราคาทีเ่สนอ  1,350.- บาท ราคาทีเ่สนอ  1,350.- บาท       ต่่าสุด 11 กรกฎาคม 2560

12 จดัซ้ือน้า่ด่ืมสะอาด  เดือน กรกฎาคม 2560 2,100.- บาท 2,100.- บาท ตกลงราคา น้า่ด่ืมศิริชัย น้า่ด่ืมศิริชัย  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่199/2560
ส่านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  2.100.- บาท ราคาทีเ่สนอ  2.100.- บาท       ต่่าสุด 13 กรกฎาคม 2560

13 จดัซ้ือจานจบัแม่เหล็กถาวรชนิดพกพา  จ่านวน 1 อนั 3,000.- บาท 3,000.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  นววัฒนากจิ หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  นววัฒนากจิ  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่200/2560
ส่านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  3,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  3,000.- บาท       ต่่าสุด 14 กรกฎาคม 2560

14 จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  จ่านวน 2 รายการ 8,280.- บาท 8,280.- บาท ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่201/2560
(ถุงมือผ้า,รองเทา้บธู) ราคาทีเ่สนอ  8,280.- บาท ราคาทีเ่สนอ  8,280.- บาท       ต่่าสุด 17 กรกฎาคม 2560
กองสาธารณสุขฯ

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ่านวน 2 รายการ 81,000.- บาท 81,000.- บาท ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่202/2560
(ทรายก่าจดัยุง,น้า่ยาหมอกควัน) ราคาทีเ่สนอ  81,000- บาท ราคาทีเ่สนอ  81,000- บาท       ต่่าสุด 17 กรกฎาคม 2560
กองสาธารณสุขฯ 
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16 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) 15,000.- บาท 15,000.- บาท ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่203/2560
จ่านวน 150 อนั ราคาทีเ่สนอ  15,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  15,000.- บาท       ต่่าสุด 17 กรกฎาคม 2560
กองสาธารณสุขฯ 

17 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร  จ่านวน 6 รายการ 30,000.- บาท 30,000.- บาท ตกลงราคา โปรเกรส โปรเกรส  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่204/2560
กองสาธารณสุขฯ ราคาทีเ่สนอ  30,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  30,000.- บาท       ต่่าสุด 19 กรกฎาคม 2560

18 จดัซ้ือน้า่ยาฆา่เชื้อและดับกล่ิน SUNNY จ่านวน 12 แกลลอน 7,704.- บาท 7,704.- บาท ตกลงราคา บริษทั ซันนี่ ซานีทาร่ี ซัพพลาย จ่ากดั บริษทั ซันนี่ ซานีทาร่ี ซัพพลาย จ่ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่205/2560
ส่านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  7,704.- บาท ราคาทีเ่สนอ  7,704.- บาท       ต่่าสุด 20 กรกฎาคม 2560

19 จดัซ้ือแกส๊หงุต้ม  จ่านวน 2 ถัง 690.- บาท 690.- บาท ตกลงราคา ร้านภูมิแกส๊ ร้านภูมิแกส๊  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่206/2560
กองการศึกษาฯ ราคาทีเ่สนอ  690.- บาท ราคาทีเ่สนอ  690.- บาท       ต่่าสุด 20 กรกฎาคม 2560

20 จดัซ้ือคีมตัดเหล็ก  จ่านวน 2 ตัว 1,400.- บาท 1,400.- บาท ตกลงราคา พฒันายนต์เทรดด้ิง พฒันายนต์เทรดด้ิง  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่207/2560
ส่านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  1,400.- บาท ราคาทีเ่สนอ  1,400.- บาท       ต่่าสุด 20 กรกฎาคม 2560

21 จดัซ้ือของสมนาคุณในการดูงาน  โครงการพฒันาศักยภาพ 2,782.- บาท 2,782.- บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่208/2560
พนักงานครูฯ ราคาทีเ่สนอ  2,782.- บาท ราคาทีเ่สนอ  2,782.- บาท       ต่่าสุด 24 กรกฎาคม 2560
กองการศึกษาฯ

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

22 จดัซ้ือไส้กรองเคร่ืองกรองน้า่ตู้ท่าน้า่เย็นของศูนย์พฒันา- 2,140.- บาท 2,140.- บาท ตกลงราคา บริษทั แสงระพ ีจ่ากดั บริษทั แสงระพ ีจ่ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่209/2560
เด็กเล็ก ราคาทีเ่สนอ  2,140.- บาท ราคาทีเ่สนอ  2,140.- บาท       ต่่าสุด 25 กรกฎาคม 2560
กองการศึกษาฯ

23 จดัซ้ือไส้กรองน้า่ส่าหรับเคร่ืองกรองน้า่ร้อน-น้า่เย็น 3,745.- บาท 3,745.- บาท ตกลงราคา บริษทั แสงระพ ีจ่ากดั บริษทั แสงระพ ีจ่ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่210/2560
ส่านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  3,745.- บาท ราคาทีเ่สนอ  3,745.- บาท       ต่่าสุด 25 กรกฎาคม 2560

24 จดัซ้ือยางรถบรรทกุขยะ  ย่ีหอ้ ISUZU ทะเบยีน  82-4421 48,578.- บาท 48,578.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  บญุเอกยางยนต์ หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  บญุเอกยางยนต์  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่211/2560
จ่านวน  6  เส้น ราคาทีเ่สนอ  48,578.- บาท ราคาทีเ่สนอ  48,578.- บาท       ต่่าสุด 31 กรกฎาคม 2560
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กองสาธารณสุขฯ

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

25 จา้งเหมารถบสัปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดทีน่ั่ง 36,000.- บาท 36,000.- บาท ตกลงราคา บริษทั ธนวัฒน์ ทวัร์ จ่ากดั บริษทั ธนวัฒน์ ทวัร์ จ่ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่146/2560
ไม่น้อยกว่า 40 ทีน่ั่ง จ่านวน 4 คัน โครงการร้อยรักสาย- ราคาทีเ่สนอ  36,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  36,000.- บาท       ต่่าสุด 3 กรกฎาคม 2560
สัมพนัธ์ 
กองการศึกษาฯ 

26 จา้งท่าปา้ยพระบรมรูปสาธิสลักษณ์ รัชกาลที ่10 1,460.- บาท 1,460.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  แพรกษาโฆษณา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่147/2560
จ่านวน 2 ปา้ย ราคาทีเ่สนอ  1,460.- บาท ราคาทีเ่สนอ  1,460.- บาท       ต่่าสุด 3 กรกฎาคม 2560
ส่านักปลัด

27 จา้งซ่อมปัม้เคร่ืองแรงดันสูง 3 สูบของเคร่ืองพน่หญา้ 5,600.- บาท 5,600.- บาท ตกลงราคา ส.สหยนต์ ส.สหยนต์  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่148/2560
กองช่าง ราคาทีเ่สนอ  5,600.- บาท ราคาทีเ่สนอ  5,600.- บาท       ต่่าสุด 6 กรกฎาคม 2560

28 โครงการปรับปรุงระบบทอ่น้า่บาดาลภายในบริเวณ 20,000.- บาท 20,000.- บาท ตกลงราคา บริษทั วงศกรกอ่สร้างและทรานสปอร์ต จ่ากดั บริษทั วงศกรกอ่สร้างและทรานสปอร์ต จ่ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่149/2560
อบต.แพรกษา หมู่ 6 ต.แพรกษา ราคาทีเ่สนอ  20,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  20,000.- บาท       ต่่าสุด 11 กรกฎาคม 2560
กองช่าง
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29 จา้งท่าปา้ยไวนิล โครงการร้อยรักสายสัมพนัธ์ 375.- บาท 375.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั แพรกษาโฆษณา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่150/2560
กองการศึกษาฯ ราคาทีเ่สนอ  375.- บาท ราคาทีเ่สนอ  375.- บาท       ต่่าสุด 11 กรกฎาคม 2560

30 จา้งซ่อมรถยนต์  ทะเบยีน กจ 7047 3,680.80 บาท 3,680.80 บาท ตกลงราคา บญุเอก  กลการ บญุเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่151/2560
กองการศึกษาฯ ราคาทีเ่สนอ  3,680.80 บาท ราคาทีเ่สนอ  3,680.80 บาท       ต่่าสุด 12 กรกฎาคม 2560

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

31 จา้งท่าปา้ยไวนิลองิค์เจท็ประชาสัมพนัธ์ 9,710.- บาท 9,710.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั แพรกษาโฆษณา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่152/2560
ส่านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  9,710.- บาท ราคาทีเ่สนอ  9,710.- บาท       ต่่าสุด 12 กรกฎาคม 2560

32 จา้งเปล่ียนถ่ายน้า่มันเคร่ืองและรายการอืน่ๆ นค 6655 4,912.- บาท 4,912.- บาท ตกลงราคา บริษทั สมุทรปโิตรเลียมไทย จ่ากดั บริษทั สมุทรปโิตรเลียมไทย จ่ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่153/2560
กองสาธารณสุขฯ ราคาทีเ่สนอ  4,912.- บาท ราคาทีเ่สนอ  4,912.- บาท       ต่่าสุด 12 กรกฎาคม 2560

33 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพร้ินเตอร์ ย่ีหอ้ HP 2,800.- บาท 2,800.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  นววัฒนากจิ หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  นววัฒนากจิ  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่154/2560
รุ่น K 7500A  รหสั  482-57-0028 ราคาทีเ่สนอ  2,800.- บาท ราคาทีเ่สนอ  2,800.- บาท       ต่่าสุด 12 กรกฎาคม 2560
กองช่าง

34 จา้งจดัอาหารว่าง,อาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม โครงการ 12,500.- บาท 12,500.- บาท ตกลงราคา นางหยาดชล  ค่าวัง นางหยาดชล  ค่าวัง  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่155/2560
พฒันาศักยภาพแกนน่ากลุ่มสตรี ราคาทีเ่สนอ  12,500.- บาท ราคาทีเ่สนอ  12,500.- บาท       ต่่าสุด 14 กรกฎาคม 2560
กองสวัสดิการ

35 จา้งท่าปา้ยประชาสัมพนัธ์  จ่านวน 3 ปา้ย 900.- บาท 900.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั แพรกษาโฆษณา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่156/2560
กองการศึกษาฯ ราคาทีเ่สนอ  900.- บาท ราคาทีเ่สนอ  900.- บาท       ต่่าสุด 17 กรกฎาคม 2560

36 จา้งจดัอาหารว่าง,อาหารหลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม 3,750.- บาท 3,750.- บาท ตกลงราคา นางหยาดชล  ค่าวัง นางหยาดชล  ค่าวัง  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่157/2560
โครงการอาชีพเสริมเพิม่รายได้ ราคาทีเ่สนอ  3,750.- บาท ราคาทีเ่สนอ  3,750.- บาท       ต่่าสุด 17 กรกฎาคม 2560
กองสวัสดิการ
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วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

37 จา้งท่าปา้ยไวนิลองิค์เจท็  มีโครงไม้ 1,552.- บาท 1,552.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั แพรกษาโฆษณา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่158/2560
กองช่าง ราคาทีเ่สนอ  1,552.- บาท ราคาทีเ่สนอ  1,552.- บาท       ต่่าสุด 19 กรกฎาคม 2560

38 จา้งเหมาจดัอาหารว่าง,อาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม 23,500.- บาท 23,500.- บาท ตกลงราคา นางกญัสุชญา  ถาวร นางกญัสุชญา  ถาวร  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่159/2560
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ราคาทีเ่สนอ  23,500.-  บาท ราคาทีเ่สนอ  23,500.-  บาท       ต่่าสุด 19 กรกฎาคม 2560
กองสวัสดิการ

39 จา้งติดต้ังกระจกใสและอปุกรณ์ติดต้ัง  จ่านวน  2  บาน 1,605.- บาท 1,605.- บาท ตกลงราคา เอม็.เค.อลูมิเนียม แอนด์ กระจก เอม็.เค.อลูมิเนียม แอนด์ กระจก  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่160/2560
ส่านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  1,605.- บาท ราคาทีเ่สนอ  1,605.- บาท       ต่่าสุด 24 กรกฎาคม 2560

40 จา้งเหมารถบสัปรับอากาศ โครงการพฒันาศักยภาพพนัก 28,000.- บาท 28,000.- บาท ตกลงราคา บริษทั ธนวัฒน์ ทวัร์ จ่ากดั บริษทั ธนวัฒน์ ทวัร์ จ่ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่161/2560
งานครู ฯ ราคาทีเ่สนอ  28,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  28,000.- บาท       ต่่าสุด 25 กรกฎาคม 2560
กองการศึกษา

41 จา้งท่าปา้ยไวนิล  โครงการพฒันาศักยภาพพนักงานครู 450.- บาท 450.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  แพรกษาโฆษณา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่162/2560
กองการศึกษา ราคาทีเ่สนอ  450.- บาท ราคาทีเ่สนอ  450.- บาท       ต่่าสุด 25 กรกฎาคม 2560

42 จา้งท่าปา้ยไวนิลองิค์เจท็ประชาสัมพนัธ์ 32,200.- บาท 32,200.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  แพรกษาโฆษณา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่163/2560
ส่านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  32,200.- บาท ราคาทีเ่สนอ  32,200.- บาท       ต่่าสุด 25 กรกฎาคม 2560

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560
                                 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง
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วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

43 จา้งซ่อมรถยนต์  ทะเบยีน  กจ 7048 13,881.60 บาท 13,881.60 บาท ตกลงราคา อูส่ามารถเซอร์วิส อูส่ามารถเซอร์วิส  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่164/2560
ส่านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  13,881.60  บาท ราคาทีเ่สนอ  13,881.60  บาท       ต่่าสุด 25 กรกฎาคม 2560

44 จา้งเหมาจดัอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 625.- บาท 625.- บาท ตกลงราคา นางสุชญา  ศรีโฉมงาม นางสุชญา  ศรีโฉมงาม  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่165/2560
ส่านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  625.- บาท ราคาทีเ่สนอ  625.- บาท       ต่่าสุด 27 กรกฎาคม 2560

45 จา้งซ่อมรถยนต์  ทะเบยีน  กจ 7051 8,955.90  บาท 8,955.90  บาท ตกลงราคา อูส่ามารถเซอร์วิส อูส่ามารถเซอร์วิส  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่166/2560
ส่านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  8,955.90  บาท ราคาทีเ่สนอ  8,955.90  บาท       ต่่าสุด 27 กรกฎาคม 2560

46 จา้งท่าปา้ยไวนิลองิค์เจท็  โครงการเฉลิมพระเกยีรติเนื่องใน 2,778.- บาท 2,778.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  แพรกษาโฆษณา หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่167/2560
วโรกาส  12  สิงหา ราคาทีเ่สนอ  2,778.- บาท ราคาทีเ่สนอ  2,778.- บาท       ต่่าสุด 31 กรกฎาคม 2560
ส่านักปลัด

47 จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ ศูนย์สุขภาพชุมชน  อบต .แพรกษา 132,900.- บาท 132,900.- บาท ตกลงราคา 1.บริษทั ชนุตา มาร์เกต็ต้ิง  จ่ากดั บริษทั ชนุตา มาร์เกต็ต้ิง  จ่ากดั  - มีคุณสมบติั สัญญาซ้ือขายเลขที ่12/2560
กองสาธารณสุข    ราคาทีเ่สนอ  132,900.- บาท ราคาทีเ่สนอ  132,900.- บาท    ครบตาม 31 กรกฎาคม 2560

2.บริษทั คงเจริญ มั่นคง  จ่ากดั    ประกาศ
   ราคาทีเ่สนอ  144,100.- บาท  - เสนอราคา
3.หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  เอส ซี บสิซิเนส เคมีคอล     ต่่าสุด
   ราคาทีเ่สนอ  149,150.- บาท

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

48 จา้งซ่อมรถบรรทกุขยะ  ย่ีหอ้  HINO  สีเหลือง 220,000.- บาท 222,988.- บาท ตกลงราคา 1.บริษทั พเีอน็เค มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ่ากดั บริษทั พเีอน็เค มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ่ากดั  - มีคุณสมบติั สัญญาจา้งเลขที ่34/2560
ทะเบยีน  83-3207 สป.    ราคาทีเ่สนอ  222,988.- บาท ราคาทีเ่สนอ  220,000.- บาท    ครบตาม 12 กรกฎาคม 2560

2.หา้งหุน้ส่วนจ่ากดั  อานุภาพ เอน็จเินียร่ิง    ประกาศ
   ราคาทีเ่สนอ  262,845.50  บาท  - เสนอราคา

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง

                                                                                                                                  - 9 -                                                                                              แบบ  สขร. 1
                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560
                                 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง



3.ร้าน  999  อคีวิปเม้นท์     ต่่าสุด
   ราคาทีเ่สนอ  250,900.- บาท


