
วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือน้า้ด่ืมต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โครงการเฉลิมพระเกยีรติ 1,400.- บาท 1,400.- บาท ตกลงราคา น้า้ด่ืมศิริชัย น้า้ด่ืมศิริชัย  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่212/2560

เนื่องในวโรกาส  12  สิงหามหาราชินี ราคาทีเ่สนอ  1,400.- บาท ราคาทีเ่สนอ  1,400.- บาท       ต้่าสุด 2 สิงหาคม 2560
ส้านักปลัด

2 จดัซ้ือเคร่ืองไทยทาน ธง ไม้ธง สมุดลงนามถวายพระพร 12,925.60 บาท 12,925.60 บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่213/2560
ตามโครงการเฉลิมพระเกยีรติเนื่องในวโรกาส  12  สิงหามหาราชินี ราคาทีเ่สนอ  12,925.60 บาท ราคาทีเ่สนอ  12,925.60 บาท       ต้่าสุด 2 สิงหาคม 2560
ส้านักปลัด

3 จดัซ้ือยางรถกูช้ีพ 5 เส้น  กฉ 4406 19,260.- บาท 19,260.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  บญุเอกยางยนต์ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  บญุเอกยางยนต์  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่214/2560

กองสาธารณสุขฯ ราคาทีเ่สนอ  19,260.- บาท ราคาทีเ่สนอ  19,260.- บาท       ต้่าสุด 8 สิงหาคม 2560

4 จดัซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุระบบ VWF/FM  ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 94,160.- บาท 94,160.- บาท ตกลงราคา บริษทั ทเีอสอาร์พ ีเอน็จเินียร่ิง แอนด์เซอรวิส จ้ากดั บริษทั ทเีอสอาร์พ ีเอน็จเินียร่ิง แอนด์เซอรวิส จ้ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่215/2560

จ้านวน 8 เคร่ือง ราคาทีเ่สนอ  94,160.- บาท ราคาทีเ่สนอ  94,160.- บาท       ต้่าสุด 9 สิงหาคม 2560

กองสาธารณสุขฯ

5 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้านวน  8  รายการ 14,471.03 14,471.03 ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่216/2560

กองช่าง ราคาทีเ่สนอ  14,471.03  บาท ราคาทีเ่สนอ  14,471.03  บาท       ต้่าสุด 10 สิงหาคม 2560

6 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้านวน  5  รายการ 13,320.- บาท 13,320.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่217/2560
กองสวัสดิการ ราคาทีเ่สนอ  13,320.- บาท ราคาทีเ่สนอ  13,320.- บาท       ต้่าสุด 10 สิงหาคม 2560

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

                                 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ
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วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

7 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้านวน  6  รายการ 12,540.- บาท 12,540.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่218/2560
กองสาธารณสุข ราคาทีเ่สนอ  12,540.- บาท ราคาทีเ่สนอ  12,540.- บาท       ต้่าสุด 10 สิงหาคม 2560

8 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้านวน  11  รายการ 15,142.- บาท 15,142.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่219/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  15,142.- บาท ราคาทีเ่สนอ  15,142.- บาท       ต้่าสุด 10 สิงหาคม 2560

9 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้านวน  12  รายการ 20,142.- บาท 20,142.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่220/2560
กองคลัง ราคาทีเ่สนอ  20,142.- บาท ราคาทีเ่สนอ  20,142.- บาท       ต้่าสุด 10 สิงหาคม 2560

10 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ้านวน  10  รายการ 15,530.- บาท 15,530.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่221/2560
กองการศึกษาฯ ราคาทีเ่สนอ  15,530.- บาท ราคาทีเ่สนอ  15,530.- บาท       ต้่าสุด 10 สิงหาคม 2560

11 จดัซ้ือปล๊ักไฟ  จ้านวน  5  อนั 2,033.- บาท 2,033.- บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่222/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  2,033.- บาท ราคาทีเ่สนอ  2,033.- บาท       ต้่าสุด 10 สิงหาคม 2560

12 จดัซ้ือโดรน  จ้านวน  1  เคร่ือง 38,000.- บาท 38,000.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่223/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  38,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  38,000.- บาท       ต้่าสุด 11 สิงหาคม 2560

13 จดัซ้ือน้า้ด่ืมสะอาด เดือนสิงหาคม 2560  จ้านวน 30 กล่อง 2,100.- บาท 2,100.- บาท ตกลงราคา น้า้ด่ืมศิริชัย น้า้ด่ืมศิริชัย  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่224/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  2,100.- บาท ราคาทีเ่สนอ  2,100.- บาท       ต้่าสุด 11 สิงหาคม 2560

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

14 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์  โครงการอบรมสัมนาฯ 1,309.68  บาท 1,309.68  บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่225/2560
กองการศึกษาฯ ราคาทีเ่สนอ  1,309.68.-  บาท ราคาทีเ่สนอ  1,309.68.-  บาท       ต้่าสุด 11 สิงหาคม 2560

15 จดัซ้ือปล๊ักไฟ  6  ช่อง  6  สวิตซ์  จ้านวน  10  อนั 4,815.- บาท 4,815.- บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่226/2560

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง

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

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง
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กองการศึกษาฯ ราคาทีเ่สนอ  4,815.- บาท ราคาทีเ่สนอ  4,815.- บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

16 จดัซ้ือเกา้อีท้้างาน  5  ล้อ  มีทีว่างแขน  จ้านวน  10  ตัว 10,704.- บาท 10,704.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  ปากน้า้เฟอร์นิเจอร์ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  ปากน้า้เฟอร์นิเจอร์  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่227/2560
กองคลัง ราคาทีเ่สนอ  10,704.- บาท ราคาทีเ่สนอ  10,704.- บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

17 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ  จ้านวน  2  รายการ 1,370.- บาท 1,370.- บาท ตกลงราคา วี.เอส.พาวเวอร์  ซัพพลาย วี.เอส.พาวเวอร์  ซัพพลาย  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่228/2560
กองช่าง ราคาทีเ่สนอ  1,370.- บาท ราคาทีเ่สนอ  1,370.- บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

18 จดัซ้ือแกส๊หงุต้ม  จ้านวน  2  ถัง 690.- บาท 690.- บาท ตกลงราคา ร้านภูมิแกส๊ ร้านภูมิแกส๊  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่229/2560
กองการศึกษาฯ ราคาทีเ่สนอ  690.- บาท ราคาทีเ่สนอ  690.- บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

19 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง  จ้านวน  18  รายการ 26,760.- บาท 26,760.- บาท ตกลงราคา วี.เอส.พาวเวอร์  ซัพพลาย วี.เอส.พาวเวอร์  ซัพพลาย  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่230/2560
กองช่าง ราคาทีเ่สนอ  26,760.- บาท ราคาทีเ่สนอ  26,760.- บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

20 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร  จ้านวน  9  รายการ 16,100.- บาท 16,100.- บาท ตกลงราคา ส.สหยนต์ ส.สหยนต์  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่231/2560
กองช่าง ราคาทีเ่สนอ  16,100.- บาท ราคาทีเ่สนอ  16,100.- บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

21 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน  จ้านวน  14  รายการ 14,998.15  บาท 14,998.15  บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่232/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ 14,998.15  บาท ราคาทีเ่สนอ 14,998.15  บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

22 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน  จ้านวน  7  รายการ 7,097.31  บาท 7,097.31  บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่233/2560
กองการศึกษาฯ ราคาทีเ่สนอ  7,097.31  บาท ราคาทีเ่สนอ  7,097.31  บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

23 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน  จ้านวน  22  รายการ 17,710.64  บาท 17,710.64  บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่234/2560
กองคลัง ราคาทีเ่สนอ  17,710.64  บาท ราคาทีเ่สนอ  17,710.64  บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

24 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน  จ้านวน  8  รายการ 13,471.30  บาท 13,471.30  บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่235/2560
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ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง

                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2560
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กองสาธารณสุข ราคาทีเ่สนอ  13,471.30  บาท ราคาทีเ่สนอ  13,471.30  บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

25 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน  จ้านวน  9  รายการ 7,555.27  บาท 7,555.27  บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่236/2560
กองสวัสดิการ ราคาทีเ่สนอ  7,555.27  บาท ราคาทีเ่สนอ  7,555.27  บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

26 จดัซ้ือวัสดุส้านักงาน  จ้านวน  12  รายการ 15,340.45  บาท 15,340.45  บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่237/2560
กองช่าง ราคาทีเ่สนอ  15,340.45  บาท ราคาทีเ่สนอ  15,340.45  บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

27 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว  จ้านวน  10  รายการ 18,726.07  บาท 18,726.07  บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่238/2560
กองการศึกษาฯ ราคาทีเ่สนอ  18,726.07  บาท ราคาทีเ่สนอ  18,726.07  บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

28 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ เคร่ืองเขียน โครงการจดัเวทปีระชาคมฯ 1,412.40  บาท 1,412.40  บาท ตกลงราคา ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอร่ี  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่239/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  1,412.40  บาท ราคาทีเ่สนอ  1,412.40  บาท       ต้่าสุด 17 สิงหาคม 2560

29 จดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ้านวน 2 รายการ 11,400.- บาท 11,400.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่240/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  11,400.- บาท ราคาทีเ่สนอ  11,400.- บาท       ต้่าสุด 17 สิงหาคม 2560

30 จดัซ้ือกระบอกความชื้น  ขนาด  500 ml  2  กระบอก 5,000.- บาท 5,000.- บาท ตกลงราคา นางกญัสุชญา  ถาวร นางกญัสุชญา  ถาวร  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่241/2560
กองสาธารณสุข ราคาทีเ่สนอ  5,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  5,000.- บาท       ต้่าสุด 18 สิงหาคม 2560

31 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ริโก ้ รุ่น MP355AS 8,988.- บาท 8,988.- บาท ตกลงราคา บริษท้  ริโก ้(ประเทศไทย)  จ้ากดั บริษท้  ริโก ้(ประเทศไทย)  จ้ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่242/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  8,988.- บาท ราคาทีเ่สนอ  8,988.- บาท       ต้่าสุด 18 สิงหาคม 2560

32 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน (เคร่ืองกรองอากาศ) จ้านวน  8 เคร่ือง 344,760.- บาท 344,760.- บาท ตกลงราคา บริษทั  ทอ๊ป 20120  จ้ากดั บริษทั  ทอ๊ป 20120  จ้ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่243/2560
กองช่าง ราคาทีเ่สนอ  344,760.- บาท ราคาทีเ่สนอ  344,760.- บาท       ต้่าสุด 18 สิงหาคม 2560

33 จา้งเช่าเกา้อีส้้าหรับผู้เข้าร่วม  โครงการเฉลิมพระเกยีรติ 1,500.- บาท 1,500.- บาท ตกลงราคา เด่นชัย  ซัพพลาย เด่นชัย  ซัพพลาย  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่168/2560
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ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง

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



เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี  จ้านวน  300  ตัว ราคาทีเ่สนอ  1,500.- บาท ราคาทีเ่สนอ  1,500.- บาท       ต้่าสุด 1 สิงหาคม 2560
ส้านักปลัด

34 จา้งซ่อมรถขยะ  ทะเบยีน 82-4421 (ต้ังศูนย์ถ่วงล้อ) 2,247.- บาท 2,247.- บาท ตกลงราคา บยุเอก  กลการ บยุเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่169/2560
กองสาธารณสุข ราคาทีเ่สนอ  2,247.- บาท ราคาทีเ่สนอ  2,247.- บาท       ต้่าสุด 1 สิงหาคม 2560

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

35 จา้งท้าพานดอกไม้แหง้วางโต๊ะหมู่บชูา ธูป เทยีน ดอกไม้ 3,540.- บาท 3,540.- บาท ตกลงราคา ประเมิน  บญุร้ิว ประเมิน  บญุร้ิว  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่170/2560
ถวายพระ  โครงการเฉลิมพระเกยีรติฯ ราคาทีเ่สนอ  3,540.- บาท ราคาทีเ่สนอ  3,540.- บาท       ต้่าสุด 1 สิงหาคม 2560
ส้านักปลัด

36 จา้งเหมาเวททีีน่ั่งพระพร้อมตกแต่งผูกผ้าบริเวณทีน่ั่งพระ 4,500.- บาท 4,500.- บาท ตกลงราคา นายธงชัย  ขุนทอง นายธงชัย  ขุนทอง  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่171/2560
และผูกผ้าปา้ยพระบรมสาทสิลักษณ์ ราคาทีเ่สนอ  4,500.- บาท ราคาทีเ่สนอ  4,500.- บาท       ต้่าสุด 1 สิงหาคม 2560
 โครงการเฉลิมพระเกยีรติฯ
ส้านักปลัด

37 จา้งซ่อมรถดับเพลิง  ทะเบยีน บฉ 954 23,497.20  บาท 23,497.20  บาท ตกลงราคา อูส่ามารถเวอร์วิส อูส่ามารถเวอร์วิส  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่172/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  23,497.20  บาท ราคาทีเ่สนอ  23,497.20  บาท       ต้่าสุด 8 สิงหาคม 2560

38 จา้งเปล่ียนถ่ายน้า้มันเคร่ืองและรายการอืน่ๆ  รถขยะ 29,730.- บาท 29,730.- บาท ตกลงราคา บริษทั สมุทรปโิตรเลียมไทย  จ้ากดั บริษทั สมุทรปโิตรเลียมไทย  จ้ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่173/2560
ทะเบยีน 82-4421,83-8449,82-8348  และรถบรรทกุ ราคาทีเ่สนอ  29,730.- บาท ราคาทีเ่สนอ  29,730.- บาท       ต้่าสุด 8 สิงหาคม 2560
ทะเบยีน  บท 2498 
กองสาธารณสุข

39 จา้งซ่อมแอร์รถตู้  ทะเบยีน  นค 8075 48,578.- บาท 48,578.- บาท ตกลงราคา บริษทั ที.จ.ีคาร์ซีท เลเทอร์ จ้ากดั บริษทั ที.จ.ีคาร์ซีท เลเทอร์ จ้ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่174/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  48,578.- บาท ราคาทีเ่สนอ  48,578.- บาท       ต้่าสุด 9 สิงหาคม 2560

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง

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

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

40 จา้งซ่อมรถตรวจการณ์  ทะเบยีน  บท 5955 4,954.10  บาท 4,954.10  บาท ตกลงราคา อูส่ามารถเวอร์วิส อูส่ามารถเวอร์วิส  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่175/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  4,954.10  บาท ราคาทีเ่สนอ  4,954.10  บาท       ต้่าสุด 9 สิงหาคม 2560

41 จา้งเปล่ียนถ่ายน้า้มันเคร่ืองและรายการอืน่ๆ รถขยะ 28,384.- บาท 28,384.- บาท ตกลงราคา บริษทั สมุทรปโิตรเลียมไทย  จ้ากดั บริษทั สมุทรปโิตรเลียมไทย  จ้ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่176/2560
ทะเบยีน 83-9934,9934,83-6341 และรถกูช้ีพ กฉ 4406 ราคาทีเ่สนอ  28,384.- บาท ราคาทีเ่สนอ  28,384.- บาท       ต้่าสุด 9 สิงหาคม 2560
กองสาธารณสุข

42 จา้ยท้าปา้ยไวนิลองิค์เจท็  จ้านวน  3  ปา้ย 9,712.- บาท 9,712.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  แพรกษาโฆษณา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่177/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  9,712.- บาท ราคาทีเ่สนอ  9,712.- บาท       ต้่าสุด 9 สิงหาคม 2560

43 จา้งซ่อมรถจกัรยานยนต์  ทะเบยีน  กนค 57 520.- บาท 520.- บาท ตกลงราคา (รุ่ง) ชูชาติมอเตอร์ไซค์ (รุ่ง) ชูชาติมอเตอร์ไซค์  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่178/2560
กองคลัง ราคาทีเ่สนอ  520.- บาท ราคาทีเ่สนอ  520.- บาท       ต้่าสุด 10 สิงหาคม 2560

44 จา้งซ่อมรถกูช้ีพ  ทะเบยีน  กฉ 4406 10,443.20  บาท 10,443.20  บาท ตกลงราคา บญุเอก  กลการ บญุเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่181/2560
กองสาธารณสุข ราคาทีเ่สนอ  10,443.20  บาท ราคาทีเ่สนอ  10,443.20  บาท       ต้่าสุด 10 สิงหาคม 2560

45 จา้งซ่อมรถบรรทกุขยะ  ย่ีหอ้ ISUZU ทะเบยีน 82-4421 22,480.70  บาท 22,480.70  บาท ตกลงราคา บริษทั พเีอน็เค มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ้ากดั บริษทั พเีอน็เค มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ้ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่182/2560
กองสาธารณสุข ราคาทีเ่สนอ  22,480.70  บาท ราคาทีเ่สนอ  22,480.70  บาท       ต้่าสุด 10 สิงหาคม 2560

46 จา้งซ่อมรถบรรทกุขยะ ทะเบยีน 83-8449 14,659.- บาท 14,659.- บาท ตกลงราคา บริษทั พเีอน็เค มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ้ากดั บริษทั พเีอน็เค มาร์เกต็ต้ิง แอนด์ เซอร์วิส จ้ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่183/2560
กองสาธารณสุข ราคาทีเ่สนอ  14,659.- บาท ราคาทีเ่สนอ  14,659.- บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
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                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม พ.ศ.  2560

                                 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง
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                                 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง



หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

47 จา้งท้าปา้ยไวนิลองิค์เจท็ โครงการอบรมดับเพลิง 450.- บาท 450.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  แพรกษาโฆษณา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่184/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  450.- บาท ราคาทีเ่สนอ  450.- บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

48 จา้งท้าปา้ยอะคลิลิคสีน้า้เงิน  จ้านวน  1  ปา้ย 900.- บาท 900.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  แพรกษาโฆษณา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่185/2560
กองสวัสดิการ ราคาทีเ่สนอ  900.- บาท ราคาทีเ่สนอ  900.- บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

49 จา้งเหมาจดัอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 625.- บาท 625.- บาท ตกลงราคา นางสุชญา  ศรีโฉมงาม นางสุชญา  ศรีโฉมงาม  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่179/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  625.- บาท ราคาทีเ่สนอ  625.- บาท       ต้่าสุด 10 สิงหาคม 2560

50 จา้งเปล่ียนถ่ายน้า้มันเคร่ืองและรายการอืน่ๆ รถกระเช้า 7,210.- บาท 7,210.- บาท ตกลงราคา บริษทั สมุทรปโิตรเลียมไทย  จ้ากดั บริษทั สมุทรปโิตรเลียมไทย  จ้ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่180/2560
ทะเบยีน 83-2182 ราคาทีเ่สนอ  7,210.- บาท ราคาทีเ่สนอ  7,210.- บาท       ต้่าสุด 10 สิงหาคม 2560
กองช่าง

51 จา้งเหมาประกอบอาหารว่าง  อาหารกลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม 8,750.- บาท 8,750.- บาท ตกลงราคา นางหยาดชล  ค้าวัง นางหยาดชล  ค้าวัง  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่186/2560
โครงการอบรมสัมนาฯ ราคาทีเ่สนอ  8,750.- บาท ราคาทีเ่สนอ  8,750.- บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560
กองการศึกษาฯ

52 จา้งซ่อมรถกระเช้าไฟฟา้  ทะเบยีน 83-2182 6,751.70  บาท 6,751.70  บาท ตกลงราคา บญุเอก  กลการ บญุเอก  กลการ  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่187/2560
กองช่าง ราคาทีเ่สนอ  6,751.70  บาท ราคาทีเ่สนอ  6,751.70  บาท       ต้่าสุด 15 สิงหาคม 2560

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

53 จา้งเหมาเช่าอปุกรณ์  โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นฯ 10,800.- บาท 10,800.- บาท ตกลงราคา พฒันายนต์เทรดด้ิง พฒันายนต์เทรดด้ิง  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่188/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  10,800.- บาท ราคาทีเ่สนอ  10,800.- บาท       ต้่าสุด 16 สิงหาคม 2560

54 จา้งซ่อมรถบรรทกุขยะ  ทะเบยีน  83-3207 25,252.- บาท 25,252.- บาท ตกลงราคา บริษทั พเีอน็เค มาร์เกต็ต้ิง แอนด์เวอร์วิส  จ้ากดั บริษทั พเีอน็เค มาร์เกต็ต้ิง แอนด์เวอร์วิส  จ้ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่189/2560
กองสาธารณสุข ราคาทเีสนอ  25,252.- บาท ราคาทเีสนอ  25,252.- บาท       ต้่าสุด 16 สิงหาคม 2560

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง ราคากลาง
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55 จา้งท้าปา้ยไวนิลมีโครงไม้  จ้านวน  2  ปา้ย 720.- บาท 720.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  แพรกษาโฆษณา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  แพรกษาโฆษณา  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่190/2560
กองสาธารณสุข ราคาทีเ่สนอ  720.- บาท ราคาทีเ่สนอ  720.- บาท       ต้่าสุด 17 สิงหาคม 2560

56 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพร้ินเตอร์ 3,400.- บาท 3,400.- บาท ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นววัฒนากจิ  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่191/2560
รหสั  482-58-0034 ราคาทีเ่สนอ  3,400.- บาท ราคาทีเ่สนอ  3,400.- บาท       ต้่าสุด 17 สิงหาคม 2560
กองการศึกษาฯ

57 จา้งซ่อมรถตรวจการณ์  ทะเบยีน  บท 5955 2,985.30  บาท 2,985.30  บาท ตกลงราคา อูส่ามารถเซอร์วิส อูส่ามารถเซอร์วิส  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่192/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  2,985.30  บาท ราคาทีเ่สนอ  2,985.30  บาท       ต้่าสุด 17 สิงหาคม 2560

58 จา้งเปล่ียนถ่ายน้า้มันเคร่ืองและรายการอืน่ๆ  ของรถขยะ 27,000.- บาท 27,000.- บาท ตกลงราคา บริษทั  สมุทรปโิตรเลียมไทย  จ้ากดั บริษทั  สมุทรปโิตรเลียมไทย  จ้ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่193/2560
ทะเบยีน  83-3207 รถบรรทกุ 6 ล้อ  ทะเบยีน 83-5484 ราคาทีเ่สนอ  27,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  27,000.- บาท       ต้่าสุด 17 สิงหาคม 2560
รถดูดส่ิงโสโครก  ทะเบยีน  83-5870
กองสาธารณสุข

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

59 จา้งท้าอาหารและเคร่ืองด่ืม  โครงการจดัเวทปีระชาคม 32,500.- บาท 32,500.- บาท ตกลงราคา นางกญัสุชญา  ถาวร นางกญัสุชญา  ถาวร  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่194/2560
ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  32,500.- บาท ราคาทีเ่สนอ  32,500.- บาท       ต้่าสุด 18 สิงหาคม 2560

60 จา้งเหมาบริการถ่ายเอกสาร  ขนาด A2 36,596.14  บาท 36,596.14  บาท ตกลงราคา บริษทั  คอนแทรคเตอร์ช๊อป  จ้ากดั บริษทั  คอนแทรคเตอร์ช๊อป  จ้ากดั  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่195/2560
กองช่าง ราคาทีเ่สนอ  36,596.14  บาท ราคาทีเ่สนอ  36,596.14  บาท       ต้่าสุด 18 สิงหาคม 2560

61 จา้งซ่อมเคร่ืองเรือตัดหญา้ 16,050.- บาท 16,050.- บาท ตกลงราคา เจริญสุข  เทรดด้ิง เจริญสุข  เทรดด้ิง  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่196/2560
กองช่าง ราคาทีเ่สนอ   16,050.- บาท ราคาทีเ่สนอ   16,050.- บาท       ต้่าสุด 21 สิงหาคม 2560

ตกลงราคา
62 จา้งซ่อมรถดับเพลิง  ทะเบยีน  บต 2616 2,568.- บาท 2,568.- บาท ตกลงราคา อูส่ามารถเซอร์วิส อูส่ามารถเซอร์วิส  - เสนอราคา ใบส่ังจา้งเลขที ่197/2560

ส้านักปลัด ราคาทีเ่สนอ  2,568.- บาท ราคาทีเ่สนอ  2,568.- บาท       ต้่าสุด 21 สิงหาคม 2560
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63 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร  จ้านวน  2  รายการ 67,700.- บาท 67,700.- บาท ตกลงราคา ร้านทรัพย์พาเจริญการเกษตร ร้านทรัพย์พาเจริญการเกษตร  - เสนอราคา ใบส่ังซ้ือเลขที ่244/2560
กองช่าง ราคาทีเ่สนอ  67,700.- บาท ราคาทีเ่สนอ  67,700.- บาท       ต้่าสุด 21 สิงหาคม 2560

64 โครงการกอ่สร้างถนนพร้อมวางทอ่ระบายน้า้ คสล. ซอยขจรสุข 1,894,000.- บาท 1,900,000.- บาท สอบราคา 1.บริษทั สมุทรปราการมหานคร จ้ากดั บริษทั สมุทรปราการมหานคร จ้ากดั  - มีคุณสมบติั สัญญาจา้งเลขที ่ 35/2560
(หน้าหมู่บา้นชุติมา) หมู่ที ่5 ต.แพรกษา    ราคาทีเ่สนอ  1,894,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  1,894,000.- บาท    ครบตาม 11 สิงหาคม 2560
กองช่าง 2.บริษทั เอส.พ.ีท.ียูเนี่ยน จ้ากดั    ประกาศ

   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท  - เสนอราคา
3.บริษทั เอ ซี เอม็ ดีเวลอปเมนท ์จ้ากดั     ต้่าสุด
   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

4.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  ทวีผลพฒันากอ่สร้าง
   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท
5.บริษทั วัฒนพฒันา จ้ากดั
   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท
6.บริษทั ช.สมบรูณ์ทรัพย์ขนส่งและการโยธ่า จ้ากดั
   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท
7.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  ทวีผลพมันากอ่สร้าง
   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท
8.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  อดุมโชคการโยธา
   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท
9.บริษทั พร้อมเพรียงชัยกอ่สร้าง จ้ากดั
   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท
10.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั ส.ทวีชัยกอ่สร้าง
   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท
11.บริษทั  ต้ังเจริญ  จ้ากดั
   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท
12.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั นิตยากอ่สร้าง 2005
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   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท
13.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั ส.เสง่ียมไพศาล (2009)
   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท
14.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  เด่นชัยปากน้า้
   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  อนุรักษเ์จริญศิลป์
   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท
16.บริษทั  สินอดุมเอน็จเินียร่ิง  จ้ากดั
   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท
17.บริษทั  เสริฐการโยธา  จ้ากดั
   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท
18.บริษทั  นวดล  คอนสตรัคชั่น  จ้ากดั
   ราคาทีเ่สนอ  1,897,000.- บาท
19.บริษทั  บตุรมาศ  การโยธา  จ้ากดั

65 โครงการกอ่สร้างปา้ยอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน  พร้อมทางเดิน 1,498,500.- บาท 1,500,000.- บาท สอบราคา 1.บริษทั  รัตนากร(2007) การช่าง จ้ากดั บริษทั  รัตนากร(2007) การช่าง จ้ากดั  - มีคุณสมบติั สัญญาจา้งเลขที ่ 36/2560
เทา้คอนกรีตพมิพล์าย  หมู่ 5  ต.แพรกษา    ราคาทีเ่สนอ  1,500,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  1,500,000.- บาท    ครบตาม 17 สิงหาคม 2560
กองช่าง 2.บริษทั เอส.พ.ีท.ียูเนี่ยน  จ้ากดั    ประกาศ

   ราคาทีเ่สนอ  1,600,000.- บาท  - เสนอราคา
3.บริษทั จตุรทศิ บสิซิเนส จ้ากดั     ต้่าสุด
   ราคาทีเ่สนอ  1,860,000.- บาท
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วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

66 โครงการติดต้ังโมดุลปา้ยอกัษรว่ิงคอมพวิเตอร์ 3,673,000.- บาท 3,700,000.- บาท e-Auction 1.บริษทั  เทค็ไอทโีซลูชั่น  จ้ากดั บริษทั  เทค็ไอทโีซลูชั่น  จ้ากดั  - มีคุณสมบติั สัญญาจา้งเลขที ่ 37/2560
กองช่าง    ราคาทีเ่สอน  3,673,000.- บาท ราคาทีเ่สอน  3,673,000.- บาท    ครบตาม 24 สิงหาคม 2560

2.บริษทั  เวลต้ี ครีเอชั่น  จ้ากดั    ประกาศ
   ราคาททีเ่สนอ  3,686,000.- บาท  - เสนอราคา

    ต้่าสุด

67 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. พร้อมวางทอ่ระบายน้า้ คสล. 6,484,000.- บาท 6,500,000.- บาท e-Auction 1.บริษทั เอส.พ.ีท.ียูเนี่ยน  จ้ากดั บริษทั เอส.พ.ีท.ียูเนี่ยน  จ้ากดั  - มีคุณสมบติั สัญญาจา้งเลขที ่ 38/2560
ซอยศิวิลัย  หมู่ 6 ต.แพรกษา    ราคาทีเ่สนอ  6,484,000.- บาท ราคาทีเ่สนอ  6,484,000.- บาท    ครบตาม 31 สิงหาคม 2560
กองช่าง 2.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  ประโยชน์การโยธา    ประกาศ

   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท  - เสนอราคา
3.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  ไทยเจริญศรีสะเกษ     ต้่าสุด
   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
4.บริษทั เอ ซี เอม็ ดีเวลอปเมนท ์ จ้ากดั
   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
5.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  ส.ทวีชัยกอ่สร้าง
   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
6.บริษทั  วัฒนพฒันา  จ้ากดั
   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
7.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  ทวีผลพฒันากอ่สร้าง
   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
8.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  ป.พนูสิน
    ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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9.บริษทั  ต้ังเจริญ  จ้ากดั
   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
10.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นิตยากอ่สร้าง 2005
   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
11.บริษทั กนกพล กอ่สร้าง แอนด์คอนซัลแตนท ์จ้ากดั
   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
12.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  อดุมโชคการโยธา
   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
13.บริษทั พร้องเพรียงชัย กอ่สร้าง  จ้ากดั
   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
14.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  อนุรักษเ์จริญศิลป์
   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
15.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  ส.เสง่ียมไพศาล(2009) วิศวกรรม
   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
16.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  ไฮเทคโนโลจ ีซิสเต็ม
   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
17.บริษทั สินอดุมเอน็จเินียร่ิง  จ้ากดั
   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
18.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  เด่นชัยปากน้า้
   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
19.บริษทั  เสริฐการโยธา  จ้ากดั
   ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

20.บริษทั ช.สมบรูณ์ทรัพย์ขนส่งและการโยธา จ้ากดั
     ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
21.หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั  นภากร
     ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
22.บริษทั  นวดล  คอนสตรัคชั่น  จ้ากดั
     ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
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23.บริษทั  บตุรมาศ  การโยธา  จ้ากดั
     ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท
24.บริษทั  สมุทรปราการมหานคร  จ้ากดั
     ราคาทีเ่สนอ  6,490,000.- บาท

68 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง  ซอยแพรกษา 3 477,000.- บาท 500,000.- บาท ตกลงราคา 1.บริษทั  เรียลสตาร์  จ้ากดั บริษทั  เรียลสตาร์  จ้ากดั  - มีคุณสมบติั สัญญาจา้งเลขที ่ 39/2560
(ทองนพคุณ)  หมู่ 1  ต.แพรกษา    ราคาทีเ่สนอ  477,648.- บาท ราคาทีเ่สนอ  477,000.- บาท    ครบตาม 31 สิงหาคม 2560
กองช่าง 2.บริษทั  ซีวิค  มีเดีย  จ้ากดั    ประกาศ

   ราคาทีเ่สนอ  493,698.- บาท  - เสนอราคา
3.บริษทั  สมพลเอน็จเินียร่ิง  จ้ากดั     ต้่าสุด
   ราคาทีเ่สนอ  498,513.- บาท

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

69 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง  ซอยสุดใจ-ปากคลองนา 353,000.- บาท 373,000.- บาท ตกลงราคา 1.บริษทั  เรียลสตาร์  จ้ากดั บริษทั  เรียลสตาร์  จ้ากดั  - เสนอราคา สัญญาจา้งเลขที ่ 39/2560
หมู่ 1  ต.แพรกษา    ราคาทีเ่สนอ  353,528.- บาท ราคาทีเ่สนอ  353,000.- บาท     ต้่าสุด 31 สิงหาคม 2560
กองช่าง 2.บริษทั  สมพลเอน็จเินียร่ิง  จ้ากดั

   ราคาทีเ่สนอ  368,257.- บาท
3.บริษทั  ซีวิค  มีเดีย  จ้ากดั
   ราคาทีเ่สนอ  365,298.- บาท
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