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

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 จัดซื้อน้า้ ดืม่ ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โครงการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี
ส้านักปลัด
2 จัดซื้อเครื่องไทยทาน ธง ไม้ธง สมุดลงนามถวายพระพร

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

แบบ สขร. 1

วิธซี ื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลทีค่ ดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจ้าง

และราคาทีเ่ สนอ

ตกลงซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1,400.- บาท

1,400.- บาท

ตกลงราคา

น้า้ ดืม่ ศิริชัย
ราคาทีเ่ สนอ 1,400.- บาท

น้า้ ดืม่ ศิริชัย
ราคาทีเ่ สนอ 1,400.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 212/2560
2 สิงหาคม 2560

12,925.60 บาท

12,925.60 บาท

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 12,925.60 บาท

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 12,925.60 บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 213/2560
2 สิงหาคม 2560

19,260.- บาท

19,260.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด บุญเอกยางยนต์

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด บุญเอกยางยนต์

- เสนอราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 214/2560

ราคาทีเ่ สนอ 19,260.- บาท

ราคาทีเ่ สนอ 19,260.- บาท

ต่า้ สุด

8 สิงหาคม 2560

ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี

ส้านักปลัด
3 จัดซื้อยางรถกูช้ ีพ 5 เส้น กฉ 4406
กองสาธารณสุขฯ
94,160.- บาท

94,160.- บาท

ตกลงราคา

บริษทั ทีเอสอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอรวิส จ้ากัด บริษทั ทีเอสอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอรวิส จ้ากัด - เสนอราคา
ต่า้ สุด
ราคาทีเ่ สนอ 94,160.- บาท
ราคาทีเ่ สนอ 94,160.- บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 215/2560
9 สิงหาคม 2560

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 8 รายการ
กองช่าง

14,471.03

14,471.03

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 14,471.03 บาท

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 14,471.03 บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 216/2560
10 สิงหาคม 2560

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 5 รายการ
กองสวัสดิการ

13,320.- บาท

13,320.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 13,320.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 13,320.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 217/2560
10 สิงหาคม 2560

4 จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VWF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์
จ้านวน 8 เครื่อง
กองสาธารณสุขฯ
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องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

แบบ สขร. 1

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
12,540.- บาท

12,540.- บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 12,540.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 12,540.- บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่า้ สุด

8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 11 รายการ
ส้านักปลัด

15,142.- บาท

15,142.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 15,142.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 15,142.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 219/2560
10 สิงหาคม 2560

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 12 รายการ
กองคลัง

20,142.- บาท

20,142.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 20,142.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 20,142.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 220/2560
10 สิงหาคม 2560

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 10 รายการ
กองการศึกษาฯ

15,530.- บาท

15,530.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 15,530.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 15,530.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 221/2560
10 สิงหาคม 2560

11 จัดซื้อปลั๊กไฟ จ้านวน 5 อัน
ส้านักปลัด

2,033.- บาท

2,033.- บาท

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 2,033.- บาท

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 2,033.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 222/2560
10 สิงหาคม 2560

12 จัดซื้อโดรน จ้านวน 1 เครื่อง
ส้านักปลัด

38,000.- บาท

38,000.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 38,000.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 38,000.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 223/2560
11 สิงหาคม 2560

13 จัดซื้อน้า้ ดืม่ สะอาด เดือนสิงหาคม 2560 จ้านวน 30 กล่อง
ส้านักปลัด

2,100.- บาท

2,100.- บาท

ตกลงราคา

น้า้ ดืม่ ศิริชัย
ราคาทีเ่ สนอ 2,100.- บาท

น้า้ ดืม่ ศิริชัย
ราคาทีเ่ สนอ 2,100.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 224/2560
11 สิงหาคม 2560

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

7 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 6 รายการ
กองสาธารณสุข

ราคากลาง
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องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

14 จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ โครงการอบรมสัมนาฯ
กองการศึกษาฯ
15 จัดซื้อปลั๊กไฟ 6 ช่อง 6 สวิตซ์ จ้านวน 10 อัน

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
1,309.68 บาท

4,815.- บาท

ใบสั่งซื้อเลขที่ 218/2560
10 สิงหาคม 2560

แบบ สขร. 1

1,309.68 บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 1,309.68.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 1,309.68.- บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่า้ สุด

4,815.- บาท

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่

- เสนอราคา

ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 225/2560
11 สิงหาคม 2560
ใบสั่งซื้อเลขที่ 226/2560

กองการศึกษาฯ

ราคาทีเ่ สนอ 4,815.- บาท

ราคาทีเ่ สนอ 4,815.- บาท

ต่า้ สุด

15 สิงหาคม 2560

16 จัดซื้อเก้าอีท้ ้างาน 5 ล้อ มีทวี่ างแขน จ้านวน 10 ตัว
กองคลัง

10,704.- บาท

10,704.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ปากน้า้ เฟอร์นิเจอร์
ราคาทีเ่ สนอ 10,704.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ปากน้า้ เฟอร์นิเจอร์
ราคาทีเ่ สนอ 10,704.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 227/2560
15 สิงหาคม 2560

17 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 2 รายการ
กองช่าง

1,370.- บาท

1,370.- บาท

ตกลงราคา

วี.เอส.พาวเวอร์ ซัพพลาย
ราคาทีเ่ สนอ 1,370.- บาท

วี.เอส.พาวเวอร์ ซัพพลาย
ราคาทีเ่ สนอ 1,370.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 228/2560
15 สิงหาคม 2560

18 จัดซื้อแก๊สหุงต้ม จ้านวน 2 ถัง
กองการศึกษาฯ

690.- บาท

690.- บาท

ตกลงราคา

ร้านภูมิแก๊ส
ราคาทีเ่ สนอ 690.- บาท

ร้านภูมิแก๊ส
ราคาทีเ่ สนอ 690.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 229/2560
15 สิงหาคม 2560

19 จัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง จ้านวน 18 รายการ
กองช่าง

26,760.- บาท

26,760.- บาท

ตกลงราคา

วี.เอส.พาวเวอร์ ซัพพลาย
ราคาทีเ่ สนอ 26,760.- บาท

วี.เอส.พาวเวอร์ ซัพพลาย
ราคาทีเ่ สนอ 26,760.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 230/2560
15 สิงหาคม 2560

20 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จ้านวน 9 รายการ
กองช่าง

16,100.- บาท

16,100.- บาท

ตกลงราคา

ส.สหยนต์
ราคาทีเ่ สนอ 16,100.- บาท

ส.สหยนต์
ราคาทีเ่ สนอ 16,100.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 231/2560
15 สิงหาคม 2560

-4สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
14,998.15 บาท

22 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 7 รายการ
กองการศึกษาฯ

แบบ สขร. 1

14,998.15 บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 14,998.15 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 14,998.15 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่า้ สุด

7,097.31 บาท

7,097.31 บาท

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 7,097.31 บาท

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 7,097.31 บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 233/2560
15 สิงหาคม 2560

23 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 22 รายการ
กองคลัง

17,710.64 บาท

17,710.64 บาท

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 17,710.64 บาท

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 17,710.64 บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 234/2560
15 สิงหาคม 2560

24 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 8 รายการ

13,471.30 บาท

13,471.30 บาท

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่

- เสนอราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 235/2560

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

21 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 14 รายการ
ส้านักปลัด

ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 232/2560
15 สิงหาคม 2560

กองสาธารณสุข

ราคาทีเ่ สนอ 13,471.30 บาท

ราคาทีเ่ สนอ 13,471.30 บาท

ต่า้ สุด

15 สิงหาคม 2560

25 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 9 รายการ
กองสวัสดิการ

7,555.27 บาท

7,555.27 บาท

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 7,555.27 บาท

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 7,555.27 บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 236/2560
15 สิงหาคม 2560

26 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 12 รายการ
กองช่าง

15,340.45 บาท

15,340.45 บาท

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 15,340.45 บาท

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 15,340.45 บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 237/2560
15 สิงหาคม 2560

27 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 10 รายการ
กองการศึกษาฯ

18,726.07 บาท

18,726.07 บาท

ตกลงราคา

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 18,726.07 บาท

ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 18,726.07 บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 238/2560
15 สิงหาคม 2560

-5สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
1,412.40 บาท

29 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ้านวน 2 รายการ
ส้านักปลัด

แบบ สขร. 1

1,412.40 บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 1,412.40 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านปกรณ์สเตชั่นเนอรี่
ราคาทีเ่ สนอ 1,412.40 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่า้ สุด

11,400.- บาท

11,400.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 11,400.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 11,400.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 240/2560
17 สิงหาคม 2560

30 จัดซื้อกระบอกความชื้น ขนาด 500 ml 2 กระบอก
กองสาธารณสุข

5,000.- บาท

5,000.- บาท

ตกลงราคา

นางกัญสุชญา ถาวร
ราคาทีเ่ สนอ 5,000.- บาท

นางกัญสุชญา ถาวร
ราคาทีเ่ สนอ 5,000.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 241/2560
18 สิงหาคม 2560

31 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ รุ่น MP355AS
ส้านักปลัด

8,988.- บาท

8,988.- บาท

ตกลงราคา

บริษท้ ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 8,988.- บาท

บริษท้ ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 8,988.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 242/2560
18 สิงหาคม 2560

344,760.- บาท

ตกลงราคา

บริษทั ท๊อป 20120 จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 344,760.- บาท

บริษทั ท๊อป 20120 จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 344,760.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 243/2560
18 สิงหาคม 2560

1,500.- บาท

ตกลงราคา

เด่นชัย ซัพพลาย

เด่นชัย ซัพพลาย

- เสนอราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 168/2560

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

28 จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ เครื่องเขียน โครงการจัดเวทีประชาคมฯ
ส้านักปลัด

32 จัดซื้อครุภัณฑ์ส้านักงาน (เครื่องกรองอากาศ) จ้านวน 8 เครื่อง 344,760.- บาท
กองช่าง
33 จ้างเช่าเก้าอีส้ ้าหรับผู้เข้าร่วม โครงการเฉลิมพระเกียรติ

1,500.- บาท

ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 239/2560
17 สิงหาคม 2560

เนื่องในวโรกาส 12 สิงหามหาราชินี จ้านวน 300 ตัว
ส้านักปลัด
34 จ้างซ่อมรถขยะ ทะเบียน 82-4421 (ตัง้ ศูนย์ถ่วงล้อ)
กองสาธารณสุข

2,247.- บาท

2,247.- บาท

ตกลงราคา

ราคาทีเ่ สนอ 1,500.- บาท

ราคาทีเ่ สนอ 1,500.- บาท

ต่า้ สุด

1 สิงหาคม 2560

บุยเอก กลการ
ราคาทีเ่ สนอ 2,247.- บาท

บุยเอก กลการ
ราคาทีเ่ สนอ 2,247.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 169/2560
1 สิงหาคม 2560

-6สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
3,540.- บาท

3,540.- บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

4,500.- บาท

4,500.- บาท

23,497.20 บาท

38 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้า้ มันเครื่องและรายการอืน่ ๆ รถขยะ
ทะเบียน 82-4421,83-8449,82-8348 และรถบรรทุก
ทะเบียน บท 2498
กองสาธารณสุข
39 จ้างซ่อมแอร์รถตู้ ทะเบียน นค 8075
ส้านักปลัด

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

35 จ้างท้าพานดอกไม้แห้งวางโต๊ะหมู่บชู า ธูป เทียน ดอกไม้
ถวายพระ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
ส้านักปลัด
36 จ้างเหมาเวทีทนี่ ั่งพระพร้อมตกแต่งผูกผ้าบริเวณทีน่ ั่งพระ
และผูกผ้าป้ายพระบรมสาทิสลักษณ์
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
ส้านักปลัด
37 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน บฉ 954
ส้านักปลัด

ประเมิน บุญริ้ว
ราคาทีเ่ สนอ 3,540.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ประเมิน บุญริ้ว
ราคาทีเ่ สนอ 3,540.- บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 170/2560
1 สิงหาคม 2560

ตกลงราคา

นายธงชัย ขุนทอง
ราคาทีเ่ สนอ 4,500.- บาท

นายธงชัย ขุนทอง
ราคาทีเ่ สนอ 4,500.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 171/2560
1 สิงหาคม 2560

23,497.20 บาท

ตกลงราคา

อูส่ ามารถเวอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 23,497.20 บาท

อูส่ ามารถเวอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 23,497.20 บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 172/2560
8 สิงหาคม 2560

29,730.- บาท

29,730.- บาท

ตกลงราคา

บริษทั สมุทรปิโตรเลียมไทย จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 29,730.- บาท

บริษทั สมุทรปิโตรเลียมไทย จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 29,730.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 173/2560
8 สิงหาคม 2560

48,578.- บาท

48,578.- บาท

ตกลงราคา

บริษทั ที.จี.คาร์ซีท เลเทอร์ จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 48,578.- บาท

บริษทั ที.จี.คาร์ซีท เลเทอร์ จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 48,578.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 174/2560
9 สิงหาคม 2560

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-7สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
4,954.10 บาท

41 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้า้ มันเครื่องและรายการอืน่ ๆ รถขยะ
ทะเบียน 83-9934,9934,83-6341 และรถกูช้ ีพ กฉ 4406
กองสาธารณสุข

แบบ สขร. 1

4,954.10 บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
อูส่ ามารถเวอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 4,954.10 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
อูส่ ามารถเวอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 4,954.10 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 175/2560
9 สิงหาคม 2560

28,384.- บาท

28,384.- บาท

ตกลงราคา

บริษทั สมุทรปิโตรเลียมไทย จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 28,384.- บาท

บริษทั สมุทรปิโตรเลียมไทย จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 28,384.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 176/2560
9 สิงหาคม 2560

42 จ้ายท้าป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท จ้านวน 3 ป้าย
ส้านักปลัด

9,712.- บาท

9,712.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 9,712.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 9,712.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 177/2560
9 สิงหาคม 2560

43 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กนค 57
กองคลัง

520.- บาท

520.- บาท

ตกลงราคา

(รุ่ง) ชูชาติมอเตอร์ไซค์
ราคาทีเ่ สนอ 520.- บาท

(รุ่ง) ชูชาติมอเตอร์ไซค์
ราคาทีเ่ สนอ 520.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 178/2560
10 สิงหาคม 2560

44 จ้างซ่อมรถกูช้ ีพ ทะเบียน กฉ 4406
กองสาธารณสุข

10,443.20 บาท

10,443.20 บาท

ตกลงราคา

บุญเอก กลการ
ราคาทีเ่ สนอ 10,443.20 บาท

บุญเอก กลการ
ราคาทีเ่ สนอ 10,443.20 บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 181/2560
10 สิงหาคม 2560

45 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยีห่ อ้ ISUZU ทะเบียน 82-4421
กองสาธารณสุข

22,480.70 บาท

22,480.70 บาท

ตกลงราคา

บริษทั พีเอ็นเค มาร์เก็ตติง้ แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 22,480.70 บาท

บริษทั พีเอ็นเค มาร์เก็ตติง้ แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 22,480.70 บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 182/2560
10 สิงหาคม 2560

14,659.- บาท

14,659.- บาท

ตกลงราคา

บริษทั พีเอ็นเค มาร์เก็ตติง้ แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 14,659.- บาท

บริษทั พีเอ็นเค มาร์เก็ตติง้ แอนด์ เซอร์วสิ จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 14,659.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 183/2560
15 สิงหาคม 2560

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

40 จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ ทะเบียน บท 5955
ส้านักปลัด

46 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-8449
กองสาธารณสุข

ราคากลาง

-8สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 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
450.- บาท

450.- บาท

หรือจ้าง
ตกลงราคา

และราคาทีเ่ สนอ
ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 450.- บาท

ตกลงซื้อหรือจ้าง
ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 450.- บาท

โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 184/2560
15 สิงหาคม 2560

48 จ้างท้าป้ายอะคลิลิคสีนา้ เงิน จ้านวน 1 ป้าย
กองสวัสดิการ

900.- บาท

900.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 900.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 900.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 185/2560
15 สิงหาคม 2560

49 จ้างเหมาจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
ส้านักปลัด

625.- บาท

625.- บาท

ตกลงราคา

นางสุชญา ศรีโฉมงาม
ราคาทีเ่ สนอ 625.- บาท

นางสุชญา ศรีโฉมงาม
ราคาทีเ่ สนอ 625.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 179/2560
10 สิงหาคม 2560

50 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้า้ มันเครื่องและรายการอืน่ ๆ รถกระเช้า
ทะเบียน 83-2182
กองช่าง

7,210.- บาท

7,210.- บาท

ตกลงราคา

บริษทั สมุทรปิโตรเลียมไทย จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 7,210.- บาท

บริษทั สมุทรปิโตรเลียมไทย จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 7,210.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 180/2560
10 สิงหาคม 2560

51 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง อาหารกลางวันพร้อมเครื่องดืม่
โครงการอบรมสัมนาฯ
กองการศึกษาฯ

8,750.- บาท

8,750.- บาท

ตกลงราคา

นางหยาดชล ค้าวัง
ราคาทีเ่ สนอ 8,750.- บาท

นางหยาดชล ค้าวัง
ราคาทีเ่ สนอ 8,750.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 186/2560
15 สิงหาคม 2560

6,751.70 บาท

6,751.70 บาท

ตกลงราคา

บุญเอก กลการ
ราคาทีเ่ สนอ 6,751.70 บาท

บุญเอก กลการ
ราคาทีเ่ สนอ 6,751.70 บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 187/2560
15 สิงหาคม 2560

47 จ้างท้าป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท โครงการอบรมดับเพลิง
ส้านักปลัด

52 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 83-2182
กองช่าง

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง

53 จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นฯ
ส้านักปลัด
54 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-3207
กองสาธารณสุข

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
10,800.- บาท

25,252.- บาท

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร. 1

10,800.- บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
พัฒนายนต์เทรดดิง้
ราคาทีเ่ สนอ 10,800.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
พัฒนายนต์เทรดดิง้
ราคาทีเ่ สนอ 10,800.- บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 188/2560
16 สิงหาคม 2560

25,252.- บาท

ตกลงราคา

บริษทั พีเอ็นเค มาร์เก็ตติง้ แอนด์เวอร์วสิ จ้ากัด
ราคาทีเสนอ 25,252.- บาท

บริษทั พีเอ็นเค มาร์เก็ตติง้ แอนด์เวอร์วสิ จ้ากัด
ราคาทีเสนอ 25,252.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 189/2560
16 สิงหาคม 2560

ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

55 จ้างท้าป้ายไวนิลมีโครงไม้ จ้านวน 2 ป้าย
กองสาธารณสุข

720.- บาท

720.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 720.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด แพรกษาโฆษณา
ราคาทีเ่ สนอ 720.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 190/2560
17 สิงหาคม 2560

56 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพริ้นเตอร์
รหัส 482-58-0034
กองการศึกษาฯ

3,400.- บาท

3,400.- บาท

ตกลงราคา

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 3,400.- บาท

ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นววัฒนากิจ
ราคาทีเ่ สนอ 3,400.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 191/2560
17 สิงหาคม 2560

57 จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ ทะเบียน บท 5955
ส้านักปลัด

2,985.30 บาท

2,985.30 บาท

ตกลงราคา

อูส่ ามารถเซอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 2,985.30 บาท

อูส่ ามารถเซอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 2,985.30 บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 192/2560
17 สิงหาคม 2560

58 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้า้ มันเครื่องและรายการอืน่ ๆ ของรถขยะ
ทะเบียน 83-3207 รถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 83-5484
รถดูดสิ่งโสโครก ทะเบียน 83-5870
กองสาธารณสุข

27,000.- บาท

27,000.- บาท

ตกลงราคา

บริษทั สมุทรปิโตรเลียมไทย จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 27,000.- บาท

บริษทั สมุทรปิโตรเลียมไทย จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 27,000.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 193/2560
17 สิงหาคม 2560

- 10 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
32,500.- บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
นางกัญสุชญา ถาวร
ราคาทีเ่ สนอ 32,500.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
นางกัญสุชญา ถาวร
ราคาทีเ่ สนอ 32,500.- บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 194/2560
18 สิงหาคม 2560

36,596.14 บาท

36,596.14 บาท

ตกลงราคา

บริษทั คอนแทรคเตอร์ช๊อป จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 36,596.14 บาท

บริษทั คอนแทรคเตอร์ช๊อป จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 36,596.14 บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 195/2560
18 สิงหาคม 2560

61 จ้างซ่อมเครื่องเรือตัดหญ้า
กองช่าง

16,050.- บาท

16,050.- บาท

ตกลงราคา

เจริญสุข เทรดดิง้
ราคาทีเ่ สนอ 16,050.- บาท

เจริญสุข เทรดดิง้
ราคาทีเ่ สนอ 16,050.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 196/2560
21 สิงหาคม 2560

62 จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน บต 2616
ส้านักปลัด

2,568.- บาท

2,568.- บาท

ตกลงราคา
ตกลงราคา

อูส่ ามารถเซอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 2,568.- บาท

อูส่ ามารถเซอร์วสิ
ราคาทีเ่ สนอ 2,568.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 197/2560
21 สิงหาคม 2560

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

59 จ้างท้าอาหารและเครื่องดืม่ โครงการจัดเวทีประชาคม
ส้านักปลัด
60 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ขนาด A2
กองช่าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
32,500.- บาท

แบบ สขร. 1

ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

63 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จ้านวน 2 รายการ
กองช่าง

67,700.- บาท

64 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้า้ คสล. ซอยขจรสุข 1,894,000.- บาท
(หน้าหมู่บา้ นชุตมิ า) หมู่ที่ 5 ต.แพรกษา
กองช่าง

67,700.- บาท

ตกลงราคา

ร้านทรัพย์พาเจริญการเกษตร
ราคาทีเ่ สนอ 67,700.- บาท

ร้านทรัพย์พาเจริญการเกษตร
ราคาทีเ่ สนอ 67,700.- บาท

- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 244/2560
21 สิงหาคม 2560

1,900,000.- บาท

สอบราคา

1.บริษทั สมุทรปราการมหานคร จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 1,894,000.- บาท
2.บริษทั เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท
3.บริษทั เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท

บริษทั สมุทรปราการมหานคร จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 1,894,000.- บาท

- มีคณ
ุ สมบัติ
ครบตาม
ประกาศ
- เสนอราคา
ต่า้ สุด

สัญญาจ้างเลขที่ 35/2560
11 สิงหาคม 2560

- 11 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
4.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง
ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท
5.บริษทั วัฒนพัฒนา จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท
6.บริษทั ช.สมบูรณ์ทรัพย์ขนส่งและการโยธ่า จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท
7.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ทวีผลพัมนาก่อสร้าง
ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท
8.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อุดมโชคการโยธา
ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท
9.บริษทั พร้อมเพรียงชัยก่อสร้าง จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท
10.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง
ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท
11.บริษทั ตัง้ เจริญ จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท
12.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นิตยาก่อสร้าง 2005

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร. 1

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท
13.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ส.เสงีย่ มไพศาล (2009)
ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท
14.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด เด่นชัยปากน้า้
ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท

- 12 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง

65 โครงการก่อสร้างป้ายอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน พร้อมทางเดิน 1,498,500.- บาท
เท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย หมู่ 5 ต.แพรกษา
กองช่าง

ราคากลาง

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
15.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อนุรักษ์เจริญศิลป์
ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท
16.บริษทั สินอุดมเอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท
17.บริษทั เสริฐการโยธา จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท
18.บริษทั นวดล คอนสตรัคชั่น จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 1,897,000.- บาท
19.บริษทั บุตรมาศ การโยธา จ้ากัด

1,500,000.- บาท

สอบราคา

1.บริษทั รัตนากร(2007) การช่าง จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 1,500,000.- บาท
2.บริษทั เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 1,600,000.- บาท
3.บริษทั จตุรทิศ บิสซิเนส จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 1,860,000.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

บริษทั รัตนากร(2007) การช่าง จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 1,500,000.- บาท

แบบ สขร. 1

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

- มีคณ
ุ สมบัติ
ครบตาม
ประกาศ
- เสนอราคา
ต่า้ สุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 36/2560
17 สิงหาคม 2560

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง

66 โครงการติดตัง้ โมดุลป้ายอักษรวิง่ คอมพิวเตอร์
กองช่าง

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้า้ คสล.
ซอยศิวลิ ัย หมู่ 6 ต.แพรกษา
กองช่าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
3,673,000.- บาท

6,484,000.- บาท

แบบ สขร. 1

3,700,000.- บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
e-Auction

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
1.บริษทั เท็คไอทีโซลูชั่น จ้ากัด
ราคาทีเ่ สอน 3,673,000.- บาท
2.บริษทั เวลตี้ ครีเอชั่น จ้ากัด
ราคาททีเ่ สนอ 3,686,000.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษทั เท็คไอทีโซลูชั่น จ้ากัด
ราคาทีเ่ สอน 3,673,000.- บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- มีคณ
ุ สมบัติ
ครบตาม
ประกาศ
- เสนอราคา
ต่า้ สุด

6,500,000.- บาท

e-Auction

1.บริษทั เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 6,484,000.- บาท
2.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ประโยชน์การโยธา
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
3.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
4.บริษทั เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
5.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
6.บริษทั วัฒนพัฒนา จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
7.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
8.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ป.พูนสิน
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท

บริษทั เอส.พี.ที.ยูเนี่ยน จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 6,484,000.- บาท

- มีคณ
ุ สมบัติ
ครบตาม
ประกาศ
- เสนอราคา
ต่า้ สุด

ราคากลาง

- 14 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 37/2560
24 สิงหาคม 2560

สัญญาจ้างเลขที่ 38/2560
31 สิงหาคม 2560

แบบ สขร. 1

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

9.บริษทั ตัง้ เจริญ จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
10.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นิตยาก่อสร้าง 2005
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
11.บริษทั กนกพล ก่อสร้าง แอนด์คอนซัลแตนท์ จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
12.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อุดมโชคการโยธา
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
13.บริษทั พร้องเพรียงชัย ก่อสร้าง จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
14.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด อนุรักษ์เจริญศิลป์
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
15.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ส.เสงีย่ มไพศาล(2009) วิศวกรรม
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
16.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ไฮเทคโนโลจี ซิสเต็ม
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
17.บริษทั สินอุดมเอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
18.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด เด่นชัยปากน้า้
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
19.บริษทั เสริฐการโยธา จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท

- 15 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
20.บริษทั ช.สมบูรณ์ทรัพย์ขนส่งและการโยธา จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
21.ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด นภากร
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
22.บริษทั นวดล คอนสตรัคชั่น จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร. 1

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

23.บริษทั บุตรมาศ การโยธา จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
24.บริษทั สมุทรปราการมหานคร จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 6,490,000.- บาท
68 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยแพรกษา 3
(ทองนพคุณ) หมู่ 1 ต.แพรกษา
กองช่าง

477,000.- บาท

500,000.- บาท

ตกลงราคา

1.บริษทั เรียลสตาร์ จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 477,648.- บาท
2.บริษทั ซีวคิ มีเดีย จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 493,698.- บาท
3.บริษทั สมพลเอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 498,513.- บาท

บริษทั เรียลสตาร์ จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 477,000.- บาท

- มีคณ
ุ สมบัติ
ครบตาม
ประกาศ
- เสนอราคา
ต่า้ สุด

- 16 สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแพรกษา อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ
วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
69 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยสุดใจ-ปากคลองนา 353,000.- บาท
หมู่ 1 ต.แพรกษา
กองช่าง
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง
373,000.- บาท

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
1.บริษทั เรียลสตาร์ จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 353,528.- บาท
2.บริษทั สมพลเอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 368,257.- บาท
3.บริษทั ซีวคิ มีเดีย จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 365,298.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษทั เรียลสตาร์ จ้ากัด
ราคาทีเ่ สนอ 353,000.- บาท

สัญญาจ้างเลขที่ 39/2560
31 สิงหาคม 2560

แบบ สขร. 1

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป
- เสนอราคา
ต่า้ สุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

สัญญาจ้างเลขที่ 39/2560
31 สิงหาคม 2560

