
ลาํดบั งานที่จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง วธิีการจัดหา ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาซื้อ/จ้าง เหตุผล เลขที่สัญญา 

1 นํ้ามนัหล่อลื่นจาํนวน 4 รายการ 98,696.80             98,696.80            เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 88,531.80            บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 88,531.80            จากผูเ้สนอราคารายเดียว ใบสัง่ซื้อ

ตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 1906(กพด).2/549

2 จา้งเหมาแรงงาน พนกังาน 468,720.00           468,720.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พเีอซีเค สระบุรี 468,720.00          ห้างหุ้นส่วนจาํกดั พเีอซีเค สระบุรี 468,720.00          จากผูเ้สนอราคารายเดียว จซ 158/2561

Outsour วุฒิปริญญาตรี ตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 31 ตค 61

จาํนวน 2 คน ปฏิบตัิงาน ณ

แผนกแผนงานและงบประมาณ

3 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมห้องทาํงาน 33,000.00             33,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวินยั  วิชยัประเสริฐ 33,000.00            นายวินยั  วิชยัประเสริฐ 33,000.00            จากผูเ้สนอราคารายเดียว จซ.151/2561

ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 20 สค 61

จาํนวน 1 งาน

4 จา้งเหมาเจา้หนา้ที่รักษา 4,500,000.00       4,500,000.00       ตดัเลือก 1. บริษทั รักษาความปลอดภยั ธีระชยั จาํกดั 4,290,000.00       บริษทั รักษาความปลอดภยั ธีระชยั จาํกดั 4,290,000.00       เป็นผุเ้สนอราคาตํ่าสุด จซ.157/2561

ความปลอดภยั ประจาํปี 2562 2. บริษทั รักษาความปลอดภยั เอน็ เอน็ 4,397,700.00       19 กย 61

จาํนวน 25 คน จาํนวน 1 งาน เอส การ์ด จาํกดั

5 จา้งก่อสร้างถนนลาดยางจาก 1,360,000.00       1,360,000.00       วิธีคดัเลือก 1. หจก. วิภูชยั คอนสตรัคชัน่ 1,359,995.00       บริษทั คชวงษ ์คอนสตรัคชัน่ (1558) 1,358,895.00       เป็นผุเ้สนอราคาตํ่าสุด จซ.156/2561

เชิงเขาตาแป้นถึงแยกหนา้สวนสตัว์ 2. บริษทั คชวงษ ์คอนสตรัคชัน่ (1558) 1,358,895.00       จาํกดั 14 กย 61

จาํนวน 1 งาน จาํกดั

6 ลานจอดรถคอนกรีต ดา้นหลงั 1,410,000.00       1,410,000.00       วิธีคดัเลือก 1. หจก. สามารถ (1993) 1,410,000.00       1. หจก. สามารถ (1993) 1,410,000.00       เป็นผุเ้สนอราคาตํ่าสุด จซ.155/2561

ป้อมเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยั 2. หจก. จกัรราช คอนสตรัคชัน่ 1,418,000.00       3 กย 61

สาํนกังาน อ.ส.ค. มวกเหลก็ 3. บริษทั เขาใหญ่ 168 จาํกดั 1,430,000.00       

จาํนวน 1 งาน

7 ถนนลาดยางบริเวณทางเขา้ 1,429,000.00       1,429,000.00       วิธีคดัเลือก 1. หจก. วิภูชยั คอนสตรัคชัน่ 1,428,200.00       1. หจก. วิภูชยั คอนสตรัคชัน่ 1,428,200.00       เป็นผุเ้สนอราคาตํ่าสุด จซ.154/2561

ฝ่ายพสัดุและบริการ และถนน 2. บริษทั คชวงษ ์คอนสตรัคชัน่ 1,428,900.00       6 กย 61

ภายในหมู่บา้น ก. จาํนวน 1 งาน (1559) จาํกดั

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน สิงหาคม 2561



ลาํดบั งานที่จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง วธิีการจัดหา ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาซื้อ/จ้าง เหตุผล เลขที่สัญญา 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน สิงหาคม 2561

ลาํดบั งานที่จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง วธิีการจัดหา ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาซื้อ/จ้าง เหตุผล เลขที่สัญญา 

8 จา้งก่อสร้างห้องนํ้ า พร้อมเครื่อง 1,500,000.00       1,500,000.00       ประกวดราคา 1. หจก. วรารัตน์ 2015 เอน็จิเนียร์ริ่ง 1,450,000.00       จซ.019/2562

สุขภณัฑ ์ระบบไฟฟ้า ระบบประปา อิเลก็ทรอนิกส์ 2. หจก. สามารถ (1993) 1,240,000.00       16 พย 61

จาํนวนพื้นที่ 80 ตารางเมตร 3. หจก. วิภูชยัคอนสตรัคชัน่ 1,274,999.00       

4. หจก. ชลบุรี เมทลั 1,445,500.00       

5. หจก. ธญัดาํรง แมกคานิก 1,283,000.00       

6. บริษทั ส. พฒันาเพิม่พลู จาํกดั 1,230,478.60       

7. หจก. แหลมโขดพฒันา 1,430,000.00       


