
 

 

สรุปผลการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕                                             

ศูนย์อุตุนยิมวิทยาภาคใต้ฝัง่ตะวันออก 

                                                                                  วันที่ ๓๑ ตุลาคม 256๕                                                                     แบบ สขร.๑                                                  

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท)  

วธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและ

ราคาท่ีเสนอ (บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลอืก

และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง 

๑ จ้างรักษาความสะอาด

สถานท่ีและตัดหญา้ 

อัตราเดือนละ 50,0๘๘

บาท(ระยะเวลาการจ้าง 

1 ต.ค. 6๕ – 30 ก.ย. 

6๖ 

6๐๑,๐๕๖ 6๑๑,๒80 e-bidding หจก. ซิลเวอร์  ซี 

เซอร์วิส เสนอราคา  

 6๐1,๐๕๖ 

หจก. ซิลเวอร์  ซี 

เซอร์วิส ราคา 

 6๐๑,๐๕๖ 

มคีุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ 

สัญญาเลขท่ี ๑/6๖ 

ลงวันท่ี ๑๘ ต.ค.6๕  

๒ จ้างเหมาพนักงานขับ

รถยนต์ อัตราเดือนละ 

8,500 บาท(ระยะเวลา

การจ้าง 1 ต.ค.6๕ – 

30 ก.ย.6๖ ) 

102,000 102,000 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์                  

เนยีมรัตน์ 

เสนอราคา102,000 

นายสมบูรณ์ เนยีมรัตน์ 

ราคา102,000 

มคีุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ 

สัญญาเลขท่ี ๒/6๖

ลงวันท่ี ๑๘ ต.ค.6๕  

๓ เชา่เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

อัตราเดือนละ 2,500 

บาท(ระยะเวลาการจ้าง 

1 ต.ค.6๕ – 30 ก.ย.          

6๖ ) 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มอร์เกท             

เซ็นเตอร์ เสนอราคา 

 30,000 

หจก.มอร์เกท             

เซ็นเตอร์ ราคา 

 30,000 

มคีุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ 

สัญญาเลขท่ี ๓/6๖

ลงวันท่ี ๑๙ ต.ค.6๕  
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                                                                                                                                                                                     แบบ สขร. ๑  

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท)  

วธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและ

ราคาท่ีเสนอ (บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลอืก

และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง 

๔ จ้างบริการรักษาความ

ปลอดภัย อัตราเดือนละ 

3๙,๐00บาท

(ระยะเวลาการจ้าง 1 

ต.ค. 6๕ – 30 ก.ย. 6๖ 

4๖๘,๐00 4๖๘,๐00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยืนยงสงขลา 

99 

เสนอราคา                  

4๖๘,๐00 

บจก.ยืนยงสงขลา 99 

ราคา 4๖๘,๐00 

มคีุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ 

สัญญาเลขท่ี ๔/6๖

ลงวันท่ี 2๑ ต.ค.6๕  

๕ เชา่ใชบ้ริการ

ระบบสื่อสารGPRS

สถานีฝนอัตโนมัติ 39 

สถานี และ สถานฝีน

อัตโนมัติลุม่น้ าอู่ตะเภา 

21 สถาน ี อัตราเดือน

ละ 22,887.30บาท

(ระยะเวลาการจ้าง 1 

ต.ค. 6๕ – 30 ก.ย. 6๖ 

274,647.60 274,647.60 เฉพาะเจาะจง บจก.ชเมทเทอร์ลงิ 

เสนอราคา 

274,647.60 

บจก.ชเมทเทอร์ลงิ 

ราคา 274,647.60 

มคีุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ 

สัญญาเลขท่ี 5/6๖ 

ลงวันท่ี ๑ พ.ย.6๕  

๖ ซื้อพวงมาลาวันคลา้ย

วันสวรรคตรัชกาลท่ี ๕ 

๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง ไอริส ร้านดอกไม้

สงขลา เสนอราคา 

๑,๕๐๐ 

ไอริส ร้านดอกไม้

สงขลา ราคา ๑,๕๐๐ 

มคีุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ 

หนังสือเลขท่ี         

๐01/๑๒๒              

ลงวันท่ี ๒๑ ต.ค.65  
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                                                                                                                                                                                     แบบ สขร. ๑  

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซือ้หรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท)  

วธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอและ

ราคาท่ีเสนอ (บาท) 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลอืก

และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลท่ีคัดเลอืก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซื้อหรือจ้าง 

๗ ซ่อมระบบเบรครถตู ้ฮจ 

๑๙๔๓ กทม 

๒,๗๕0 ๒,๗๕0 เฉพาะเจาะจง บจก.ค็อกพกิ คารโ์ปร

เทคเตอร์ 

เสนอราคา                  

๒,๗๕0 

บจก.ยืนยงสงขลา 99 

ราคา ๒,๗๕0 

มคีุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคา

เหมาะสมภายใน

วงเงิน

งบประมาณ 

หนังสือเลขท่ี         

๐0๓/๑๑๖              

ลงวันท่ี ๒๖ ต.ค.65  

                                

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLxofX0M7fAhUNVH0KHZfXBJ0QjRx6BAgBEAU&url=http://logosociety.blogspot.com/2011/10/blog-post_8879.html&psig=AOvVaw326YcYCVaaydxKvh4phmlh&ust=1546502428878937

