สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562
เทศบาลตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจาง

1 โครงการซอมแซมรถยนตโดยสาร
12 ที่นั่ง (รถตู) หมายเลขทะเบียน
นค 4637 นครปฐม
2 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
เลียบคลองวัฒนา (ฝงตะวันออก)
ตอจากเขื่อน อบจ.เดิม ถึงบานเลขที่
31/2 หมูที่ 6 ตําบลบางกระทึก

วงเงินที่จะซื้อจะจาง

260,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา และ
ราคาที่เสนอ

260,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชัยรุงเรืองเซอรวิส
เสนอ 260,000.00 บาท

1,751,000.00 1,639,000.00

e-bidding 1. บ.จก. พงษสิทธิ์เข็มเจาะ
เสนอ 1638908.05 บาท
2. บ.จก. โอ แอนด เจ โมบาย
เสนอ 1,583,900.00 บาท
3. หจก. พัชรสุข
เสนอ 1,524,200.00 บาท
4. บ.จก. ฤทธิ์หนุมานการโยธา
เสนอ 1,557,050.45 บาท
5. บ.จก. อาร.ซี.ซี.คอนกรีต
เสนอ 1,495,000 บาท
6. กิจการรวมคา สยามชัย
เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอ 1,540,880.00 บาท

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
หจก. ชัยรุงเรืองเซอรวิส
ราคา 260,000.00 บาท
บ.จก. อาร.ซี.ซี.คอนกรีต
ราคา 1,495,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวน
เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ
ครบถวน

-2-

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อจะจาง

ราคากลาง

3 โครงการกอสรางถนน คสล. พรอม
699,000.00 683,000.00
วางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก
คสล.บริเวณซอยบานนายธัชพล
ทัศนิมา หมูที่ 6 ตําบลบางกระทึก
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
4 โครงการโครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง 1,500,000.00 1,442,000.00
และสายเมนไฟฟา ภายในสนามกีฬา
หมูที่ 4 ตําบลบางกระทึก
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา และ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

e-bidding 1. หจก. ยกทัพ คอนสตรัคชั่น บจก. อาร.ซี.ซี.คอนกรีต
เสนอ 519,000.00 บาท
2. บจก. อาร.ซี.ซี.คอนกรีต
เสนอ 590,000.00 บาท

e-bidding 1. หจก. มาสเตอร เพาเวอร

ราคา 590,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวน

บ.จก. ศรีไทย คอรปอเรชัน เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
เอ็นจิเนียริ่ง
ราคา 1,100,000.00 บาท และมีคุณสมบัติ
เสนอ 1,190,000.00 บาท
ครบถวน
2. บ.จก. เค.ที.เทคนิคคอล
ซัพพลาย
เสนอ 1,397,955.00 บาท
3. บ.จก. ณัฐภูมิ วิศวกรรม
เสนอ 1,300,000.00 บาท
บ.จก. ซิตี้ เทค เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอ 1,429,800.00 บาท
4. บ.จก. อีโนวา อินทิเกรชั่น
เสนอ 1,250,000.00 บาท
5. บ.จก. เอ็มอีเอสเอ
เสนอ 1,289,814.00 บาท
6. บ.จก. เอ.อาร.ที.
เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น
เสนอ 1,119,800.00 บาท

-3-

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อจัดจาง

5 โครงการปรับปรุงหลังคาพรอมฝา
เพดานอาคารของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม

วงเงินที่จะซื้อจะจาง

500,000.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา และ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

7. บ.จก. ทรู-ลีดเดอร
เสนอ 1,417,000.00 บาท
8. พี.เอส.เพาเวอรลายส
เสนอ 1,293,283.67 บาท
9. บ.จก. ศรีไทย คอรปอเรชัน
เสนอ 1,100,000.00 บาท
10 บ.จก. ไทยมงคลการไฟฟา
เสนอ 1,288,000.00 บาท
500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.จก. ปาเปา การชาง
บ.จก. ปาเปา การชาง
เสนอ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เปนผูมีคุณสมบัติ
ครบถวน

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
สัญญาจาง
เลขที่ 10/2563
ลงวันที่ 6 ธ.ค. 62
สัญญาจาง
เลขที่ 11/2563
ลงวันที่ 17 ธ.ค. 62

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง
สัญญาจาง
เลขที่ 12/2563
ลงวันที่ 17 ธ.ค. 62

สัญญาจาง
เลขที่ 13/2563
ลงวันที่ 17 ธ.ค. 62

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

สัญญาจาง
เลขที่ 14/2563
ลงวันที่ 19 ธ.ค. 62

