สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
แบบ สขร.๑

ลาดับ
ที่
๑

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

๑๒,๗๘๐

-

- เฉพาะเจาะจง

จัดซื้อเครื่องมือชั่ง จานวน ๖
รายการ

๓

ราคากลาง
(บาท)

จัดจ้างเปลี่ยนยางรถตู้ ฮจ.
๑๙๔๓. กท

๒

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง
(บาท)

๑๕,๔๕๘.๒๙

-

- เฉพาะเจาะจง

จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของชั่ง

๖๔,๐๑๘.๑๐

-

- เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

จ้าง (บาท)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

๑. บริษัท ค็อกพิท คาร์โปรเทคเตอร์ บริษัท ค็อกพิท คาร์โปร มีคุณสมบัติถูกต้อง

ใบสั่งจ้างเลขที ๑๒/๒๕๖๑

จากัด

เทคเตอร์ จากัด

ครบถ้วน เสนอราคา

ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑

๑๒,๗๘๐

๑๒,๗๘๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๑. PBU อิเล็กทริก จากัด

PBU อิเล็กทริก จากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๕/๒๕๖๑

๑๕,๔๕๘.๒๙

๑๕,๔๕๘.๒๙

ครบถ้วน เสนอราคา

ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๐

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
๑. ห้างหุ้นส่วนจากัด ธีซาโปรดักส์

ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ธี ซ า มีคุณสมบัติถูกต้อง

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๘/๒๕๖๑

๖๔,๐๑๘.๑๐

โปรดักส์
๖๔,๐๑๘.๑๐

ลงวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐

ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

๔

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
๗,๘๑๐

-

- เฉพาะเจาะจง

๑. หจก. เพื่อนสนิท
๗,๘๑๐

หจก. เพื่อนสนิท
๗,๘๑๐

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑

ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ที่
๕

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
๘,๑๒๐

-

- เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

สรุป

จ้าง (บาท)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง

๑. ร้านเอส อาร์ คอมเทค

ร้านเอส อาร์ คอมเทค

มีคุณสมบัติถูกต้อง

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๐/๒๕๖๑

๘,๑๒๐

๘,๑๒๐

ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน

ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑

วงเงินงบประมาณ
๖

๗

จัดซื้ออะไหล่ modem ๑
รายการ

จัดจ้างทาความสะอาดและตัด

๒๓,๑๐๐

๖๙๓,๐๐๐

-

๗๕๖,๐๐๐

หญ้า

- เฉพาะเจาะจง

๑. ร้านเอส อาร์ คอมเทค
๒๓,๑๐๐

ร้านเอส อาร์ คอมเทค
๒๓,๑๐๐

๒. ร้านบอยเทคนิคเซนเตอร์

เหมาะสมภายใน

๒๓,๗๐๐

วงเงินงบประมาณ

- วิธีประกวดราคา ๑. บริษัท รักษาความปลอดภัย กุลธิ

บริษัท รักษาความ

E-bidding

ชา จากัด ๘๓๑,๖๐๐

ปลอดภัย เมืองใต้ จากัด ครบถ้วน เสนอราคา

๒. บริษัท รักษาความปลอดภัย เมือง

๖๙๓,๐๐๐

ใต้ จากัด ๖๙๓,๐๐๐
๘

จัดจ้างพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย

๔๗๘,๘๐๐

๕๘๐,๘๐๐

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา

มีคุณสมบัติถูกต้อง

E-bidding

๕๑๙,๙๐๙

ปลอดภัย เมืองใต้ จากัด ครบถ้วน เสนอราคา

๒. บริษัท รักษาความปลอดภัย เมือง

๔๗๘,๘๐๐

พี เซฟตี้ จากัด ๕๒๘,๐๐๐
๔. บริษัท รักษาความปลอดภัย กิตติ
โชค จากัด ๕๑๑,๕๐๐

ลงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๐

วงเงินงบประมาณ
บริษัท รักษาความ

๓. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๑

เหมาะสมภายใน

- วิธีประกวดราคา ๑. บริษัท พีพีทีเอส การ์ด จากัด

ใต้ จากัด ๔๗๘,๘๐๐

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๙/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑

มีคุณสมบัติถูกต้อง
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๐

