แบบ สขร.1
สรุ ปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ชือหน่วยงาน องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
วันที 28 กันยายน 2561

งานทีจดั ซื อหรื อจัดจ้าง

ลําดับ
ที
1

ซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหนัง
(JCB) หมายเลขทะเบียน ตค 1294
ชลบุรี

วงเงินทีจะซื อ
หรื อจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื อหรื อจ้าง

232,000.00

230,000.00

เฉพาะเจาะจง 1) นายวิบูรณ์ พลเมือง

รายชือผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเสนอ
ราคา 228,000 บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้าง
นายวิบูรณ์ พลเมือง
ราคา 228,000 บาท

เหตุผลทีคดั เลือก
โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซือ
หรื อจ้าง

นายวิบูรร์ พลเมือง

บันทึกข้อตกลงจ้างเลขที

เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีคุณสมบัติ

1/2561

และรายละเอียดถูกต้องตรงตาม

ลว. 7 ก.ย. 61

เงือนไขของทางราชการ และ
ราคาทีตกลงจ้างไม่สูงกว่าราคา
กลางและราคางบประมาณ

-2-

ลําดับ
ที
2

งานทีจดั ซื อหรื อจัดจ้าง
ซ่อมแซมสายสัญญาณกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิ ด

วงเงินทีจะซื อ
หรื อจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื อหรื อจ้าง

60,000.00

60,187.50

เฉพาะเจาะจง 1) บจก. เอสพทีที ซีเคียวริ เทค

รายชือผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเสนอ
ราคา 48,150 บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้าง
บจก. เอสพีที

เหตุผลทีคดั เลือก
โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซือ
หรื อจ้าง

บจก. เอสพีที ซีเคียวริ เทค

สัญญาจ้างเลขที

ซีเคียวริ เทค

เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีคุณสมบัติ

45/2561

ราคา 48,150 บาท

และรายละเอียดถูกต้องตรงตาม

ลว. 13 ก.ย. 61

เงือนไขของทางราชการ และ
ราคาทีตกลงจ้างไม่สูงกว่าราคา
กลางและราคางบประมาณ

-3-

ลําดับ
ที
3

งานทีจดั ซื อหรื อจัดจ้าง
จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ
มูลฝอยในเขตองค์การบริ หารส่วน
ตําบลบางพระ รวม 2 เดือน

วงเงินทีจะซื อ
หรื อจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื อหรื อจ้าง

1,592,500.00

1,592,500.00

เฉพาะเจาะจง 1) บจก. อัครกมล รี ไซเคิล

รายชือผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเสนอ
ราคา 1,592,100 บาท

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้าง
บจก. อัครกมล
รี ไซเคิล

เหตุผลทีคดั เลือก
โดยสังเขป
บจก. อัครกมล รี ไซเคิล
เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีคุณสมบัติ

ราคา 1,592,100 บาท และรายละเอียดถูกต้องตรงตาม
เงือนไขของทางราชการ และ
ราคาทีตกลงจ้างไม่สูงกว่าราคา
กลางและราคางบประมาณ

เลขทีและวันทีของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซือ
หรื อจ้าง

สัญญาจ้างเลขที
46/2561
ลว. 21 ก.ย. 61

-4-

ลําดับ
ที
4

งานทีจดั ซื อหรื อจัดจ้าง
จ้างยามรักษาความปลอดภัย

วงเงินทีจะซื อ
หรื อจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื อหรื อจ้าง

940,800.00

940,800.00

e-bidding

รายชือผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเสนอ
1) บจก. รักษาความปลอดภัย

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีตกลงซื อ
หรื อจ้าง

เหตุผลทีคดั เลือก
โดยสังเขป

เลขทีและวันทีของสัญญา
หรื อข้อตกลงในการซือ
หรื อจ้าง

บจก. รักษาความ

บจก. รักษาความปลอดภัย

สัญญาจ้างเลขที

สถานทีราชการ ประจําปี งบประมาณ

แทนคุณ

ปลอดภัย แทนคุณ

แทนคุณ เป็ นผูเ้ สนอราคาตําสุด

47/2561

พ.ศ. 2562

ราคา 810,720 บาท

ราคา 810,720 บาท

และมีรายละเอียดถูกต้องตรงตาม

ลว. 28 ก.ย. 61

2) บจก. รักษาความปลอดภัย

เงือนไขของทางราชการ และ

ไฮคลาส เอสแอนด์เอส เซอร์วสิ

ราคาทีตกลงจ้างไม่สูงกว่าราคา

ราคา 854,400 บาท

กลางและราคางบประมาณ

