แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ชือหน่วยงาน องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
วันที 31 พฤษภาคม 2561

ลําดับ
ที

งานทีจดั ซื อหรื อจัดจ้าง

วงเงินทีจะซื อ
หรื อจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื อหรื อจ้าง

1

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ

168,000.00

174,000.00

เฉพาะเจาะจง 1) บจก. อมริ นทร์ เอ็นจิเนียริ ง

รายชือผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้าง
บจก. อมริ นทร์

เหตุผลทีคดั เลือก
โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซือ
หรื อจ้าง

บริ ษทั อมริ นทร์ เอ็นจิเนียริ ง

สัญญาจ้างเลขที

8 ล้อ 2 ชัน จํานวน 45 ทีนงั

แอนด์ ทรานสปอร์ต

เอ็นจิเนียริ ง แอนด์

แอนด์ ทรานสปอร์ต จํากัด

36/2560

6 คัน 2 วัน

ราคา 168,000 บาท

ทรานสปอร์ต

เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีคุณสมบัติ

ลว. 9 พ.ค. 61

ราคา 168,000 บาท

และรายละเอียดถูกต้องตรงตาม
เงือนไขของทางราชการ และราคา
ทีตกลงจ้างไม่สูงกว่าราคากลางและ
ราคางบประมาณ
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ลําดับ
ที

งานทีจดั ซื อหรื อจัดจ้าง

วงเงินทีจะซื อ
หรื อจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื อหรื อจ้าง

2

ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านห้วยกุ่ม

2,103,000.00

2,091,000.00

e-bidding

รายชือผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเสนอ
1) บจก. เค.วัน เทคนิคลั

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้าง

เหตุผลทีคดั เลือก
โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซือ
หรื อจ้าง

บจก. เค.วัน เทคนิคลั

บริ ษทั เค.วัน เทคนิคลั จํากัด

สัญญาจ้างเลขที

ซอย 1/5 เชือมบ้านห้วยกุ่ม ซอย 2

ราคา 1,770,000.00 บาท

หมูท่ ี 5

2) หจก. ศิลาวัฒน์

คุณสมบัติตรงตามเงือนไขที

ราคา 1,9860,000.00 บาท

กําหนดและราคาทีเสนอไม่สูงกว่า

3) หจก. ต.ไทยเจริ ญ อุทุมพรก่อสร้าง

ราคางบประมาณและราคากลาง

ราคา 1,999,000.00 บาท
4) บจก. โรจนะวรรณก่อสร้าง
ราคา 2,050,000.00 บาท

ราคา 1,770,000 บาท เป็ นผูเ้ สนอราคาตําสุดและมี

37/2561
ลว. 11 พ.ค. 61
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ลําดับ
ที
3

งานทีจดั ซื อหรื อจัดจ้าง

วงเงินทีจะซื อ
หรื อจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื อหรื อจ้าง

ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้าน

1,111,000.00

1,085,000.00

e-bidding

รายชือผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเสนอ
1) บจก. เค.วัน เทคนิคลั

โป่ งดินดํา ซอย 10/1 (สวนมะนาว)

ราคา 920,000.00 บาท

หมูท่ ี 12

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้าง

เหตุผลทีคดั เลือก
โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซือ
หรื อจ้าง

บจก. เค.วัน เทคนิคลั

บริ ษทั เค.วัน เทคนิคลั จํากัด

สัญญาจ้างเลขที

เป็ นผูเ้ สนอราคาตําสุดและมี

38/2561

2) หจก. ต.ไทยเจริ ญ อุทุมพรก่อสร้าง

คุณสมบัติตรงตามเงือนไขที

ลว. 11 พ.ค. 61

ราคา 1,039,000.00 บาท

กําหนดและราคาทีเสนอไม่สูงกว่า

3) บจก. โรจนะวรรณก่อสร้าง

ราคางบประมาณและราคากลาง

ราคา 1,050,000.00 บาท

ราคา 920,000 บาท
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ลําดับ
ที

งานทีจดั ซื อหรื อจัดจ้าง

วงเงินทีจะซื อ
หรื อจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื อหรื อจ้าง

4

ก่อสร้าง ถนน คสล. และวางท่อ

1,702,000.00

1,702,000.00

e-bidding

ระบายนํา สายบ้านไร่ ดินแดง
ซอย 6 หมูท่ ี 9

รายชือผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเสนอ
1) บจก. โรจนะวรรณก่อสร้าง
ราคา 1,600,000.00 บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้าง

เหตุผลทีคดั เลือก
โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซือ
หรื อจ้าง

บจก. โรจนะวรรณ

บจก. โรจนะวรรณก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที

ก่อสร้าง

เป็ นผูเ้ สนอรายเดียวและมี

ราคา 1,600,000 บาท คุณสมบัติตรงตามเงือนไขที
กําหนดและราคาทีเสนอไม่สูงกว่า
ราคางบประมาณและราคากลาง

39/2561
ลว. 11 พ.ค. 61
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ลําดับ
ที
5

งานทีจดั ซื อหรื อจัดจ้าง
ก่อสร้าง ถนน คสล. สาย 3144

วงเงินทีจะซื อ
หรื อจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื อหรื อจ้าง

3,540,000.00

3,540,000.00

e-bidding

รายชือผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเสนอ
1) บจก. แสตนดาร์ด คอนสตรัคชัน

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้าง
บจก. แสตนดาร์ด

เหตุผลทีคดั เลือก
โดยสังเขป
บจก. แสตนดาร์ด คอนสตรัคชัน

เลขทีและวันทีของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซือ
หรื อจ้าง

สัญญาจ้างเลขที

ตอนแยกวนอุทยานเขาเขียว -

ราคา 2,655,000.00 บาท

คอนสตรัคชัน

เป็ นผูเ้ สนอราคาตําสุดและมี

40/2561

นําตกชันตาเถร (ช่วงหน้าเขาเขียว

2) หจก. ศิลาวัฒน์

ราคา 2,655,000 บาท

คุณสมบัติตรงตามเงือนไขที

ลว. 11 พ.ค. 61

แค้มปิ ง) หมูท่ ี 5

ราคา 3,363,000.00 บาท

กําหนดและราคาทีเสนอไม่สูงกว่า

3) บจก. โรจนะวรรณก่อสร้าง

ราคางบประมาณและราคากลาง

ราคา 3,400,000.00 บาท
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ลําดับ
ที
6

งานทีจดั ซื อหรื อจัดจ้าง
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 6 รายการ

วงเงินทีจะซื อ
หรื อจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื อหรื อจ้าง

128,300.00

128,300.00

เฉพาะเจาะจง 1) บจก. ไอ.ที. ออฟฟิ ศ

รายชือผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเสนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้าง
บจก. ไอ.ที. ออฟฟิ ศ

เหตุผลทีคดั เลือก
โดยสังเขป
บริ ษทั ไอ.ที. ออฟฟิ ศ

อีควิพเม้นท์

อีควิพเม้นท์

อีควิพเม้นท์ จํากัด

ราคา 127,000 บาท

ราคา 127,000 บาท

เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีคุณสมบัติ
และรายละเอียดถูกต้องตรงตาม
เงือนไขของทางราชการ และราคา
ทีตกลงซือขายไม่สูงกว่าราคากลาง
และราคางบประมาณ

เลขทีและวันทีของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซือ
หรื อจ้าง

สัญญาซือขายเลขที
9/2561
ลว. 16 พ.ค. 61
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ลําดับ
ที
7

งานทีจดั ซื อหรื อจัดจ้าง
เครื องตัดหญ้าสะพายหลัง
แบบข้ออ่อน จํานวน 10 เครื อง

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้าง

เลขทีและวันทีของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซือ
หรื อจ้าง

วงเงินทีจะซื อ
หรื อจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื อหรื อจ้าง

110,000.00

110,000.00

เฉพาะเจาะจง 1) ร้านสหชัย (1999)

ร้านสหชัย (1999)

ร้านสหชัย (1999)

สัญญาซือขายเลขที

ราคา 105,000 บาท

ราคา 105,000 บาท

เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีคุณสมบัติ

10/2561

และรายละเอียดถูกต้องตรงตาม

ลว. 28 พ.ค. 61

รายชือผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเสนอ

เหตุผลทีคดั เลือก
โดยสังเขป

เงือนไขของทางราชการ และราคา
ทีตกลงซือขายไม่สูงกว่าราคากลาง
และราคางบประมาณ

