แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) จังหวัดปราจีนบุรี
วันที.่ ....31.... เดือน...ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)

(3)

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

(4)

(5)

(6)

(7)

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือ
จ้าง
(8)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

(9)

(10)

ยังไม่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

1

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) จังหวัดปราจีนบุรี
วันที.่ ....30.... เดือน...พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)

(3)

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

(4)

(5)

(6)

(7)

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือ
จ้าง
(8)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

(9)

(10)

ยังไม่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

2

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) จังหวัดปราจีนบุรี
วันที.่ ....31.... เดือน...ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)
1

2

(3)
โครงการขุดลอกสระ
ประปา
สาธารณประโยชน์ หมู่
4 บ้านสัปโคนตาบล
เกาะลอย อาเภอ
ประจันตคามจังหวัด
ปราจีนบุรี

โครงการก่อสร้างสถานี
สูบน้าสะพานหิน หมู่ที่
5 บ้านสะพานหินตาบล

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือ
จ้าง
(8)

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

900,000

951,363.25

ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษัท เอ็นดีเอ็น คอน
สตรัคชั่น จากัด =
939,999.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด เปรม
พิทักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง =
688,000.00 บาท
3. บริษัท ทองช่อทิพย์ คอน
สตรัคชั่น จากัด =
453,150.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด
พรรณารวมกิจ =
740,000.00 บาท

บริษัท ทองช่อทิพย์ คอน
สตรัคชั่น จากัด

22,300,000

2,106,675.92

ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษัท ชัยเจริญไมตรี
จากัด = 1,305,000.00
บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด ช.มุ่งหา การพิจารณา
เงิน
คัดเลือกข้อเสนอ
ใช้เกณฑ์ราคา

การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ
ใช้เกณฑ์ราคา

สัญญาเลขที่ ปจ.-จ.
03/2564 ลงวันที่ 3
ธันวาคม 2563

สัญญาเลขที่ ปจ.-จ.
06/2564 ลงวันที่ 18
ธันวาคม 2563

3

แบบ สขร. 1
ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)

(3)
สะพานหิน อาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

(4)

(5)

(6)

(7)

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือ
จ้าง
(8)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

(9)

(10)

2. บริษัท เงินคูณพูลทรัพย์
จากัด = 2,000,000.00
บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด
ขุมทรัพย์มั่งมี =
1,466,660.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด งาม
ประดิษฐ คอนสตรัคชั่น =
1,220,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด ช.มุ่ง
หาเงิน = 1,098,500.00
บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด เปรม
พิทักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง =
1,187,000.00 บาท
7. ห้างหุน้ ส่วนจากัด อิทธิ
วัฒน์คอนสตรัคชั่น =
1,200,000.00 บาท
8. บริษัท ทองช่อทิพย์ คอน
สตรัคชั่น จากัด =
1,187,560.00 บาท

4

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) จังหวัดปราจีนบุรี
วันที.่ ....31.... เดือน...มกราคม.. พ.ศ. 2564

ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)
1

2

(3)
โครงการก่อสร้าง
อาคารรับรอง
นักท่องเที่ยวเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวในพื้นที่
โครงการอ่างเก็บน้า
นฤบดินทรจินดา
4. โครงการก่อสร้าง
อาคารบังคับน้าบ้าน
คลองมะไฟ ตาบลแก่ง
ดินสอ อาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

(4)

(5)

(6)

(7)

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือ
จ้าง
(8)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

(9)

(10)

13,000,000 9,470,367.23
(9,100,000.00)

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1.บริษัท ซี.เค.3551
บริษัท ซี.เค.3551
จากัด=9,090,000.00 บาท จากัด=9,090,000.00
2.ห้างหุ้นส่วนจากัด วัฒนา
ส.การโยธา= 9,199,999.00
บาท

เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติ คบ.นฤ./จ.06/2564
และข้อเสนอทาง ลว.12 ม.ค. 2564
เทคนิค ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคา
ต่าสุด

15,000,000 5,717,253.61
(5,050,000.00)

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1.บริษัท ไทคูน ดีเวลอป
เมนท์ จากัด
=4,520,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจากัด งาม
ประดิษฐ์ คอนสตรัคชั่น
=3,130,000.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจากัดอิทธิ
วัฒน์คอนสตรัคชั่น=
3,300,000.00 บาท

เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติ คบ.นฤ./จ.07/2564
และข้อเสนอทาง ลว. 12 ม.ค. 2564
เทคนิค ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็น
ผู้เสนอราคา
ต่าสุด

บริษัท ทองช่อทิพย์ คอน
สตรัคชั่น
จากัด=2,995,000.00

5

แบบ สขร. 1
ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)

(3)

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

(4)

(5)

(6)

(7)

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือ
จ้าง
(8)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

(9)

(10)

การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์
ราคา

สัญญาเลขที่ 131/2564
ลงวันที่ 13 มกราคม 2564

4.บริษัท ทองช่อทิพย์ คอน
สตรัคชั่น
จากัด=2,995,000.00 บาท
3

โครงการขับเคลื่อน
โครงการพุทธอุทยาน
โลก

4

1. โครงการ แก้มลิง
คลองมะไฟ ตาบลแก่ง
ดินสอ อาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี

3,000,000

3,004,046.09 ประกวดราคา
(e-bidding)

บริษัท ชลบุรี บี.เอส. การ
โยธา จากัด
= 2,899,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ส3412 การโยธา
= 2,800,000.- บาท

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1.บริษัท ชัยเจริญไมตรี
จากัด= 2,700,000.00

8,000,000 5,356,368.38
(5,260,000.00)

ห้างหุ้นส่วนจากัด
ส3412 การโยธา

บริษัท ชัยเจริญไมตรี เป็นผู้มี
คบ.นฤ./จ.08/2564
จากัด= 2,700,000.00 คุณสมบัติและ ลว. 14 ม.ค. 2564
บาท
ข้อเสนอทาง
2.ห้างหุ้นส่วนจากัด ช.
เทคนิค ถูกต้อง
มุ่งหาเงิน=
ครบถ้วนและ
2,865,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอ
3.ห้างหุ้นส่วนจากัดอิทธิ
ราคา ต่าสุด
วัฒน์คอน
สตรัคชั่น=3,200,000.00
6

แบบ สขร. 1
ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)

(3)

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

(4)

(5)

(6)

(7)

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือ
จ้าง
(8)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

(9)

(10)

บาท
4.บริษัท ชินาภัค
คอนกรีต จากัด=
5,000,000.00 บาท
5.ห้างหุ้นส่วนจากัด เฮง
เฮง (1999)=
5,210,000.00 บาท
5

6

โครงการ ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟัลติกคอนกรีต จากหมู่
ที่ 1- หมู่ที่ 2 ตาบลวัง
ท่าช้าง อาเภอกบินทร์
บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการขยาย
ถนนลาดยางแอสฟัลติ

18,275,000 18,274,994.41 ประกวดราคา
(e-bidding)

17,710,000 17,720,941.20

ประกวดราคา
(e-bidding)

หจก. เบญจวรรณ คอน
1. หจก. เบญจวรรณ
สตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส
คอนสตรัคชั่น แอนด์
เซอร์วิส = 18,268,000
บาท
2. บริษัท ภูมิกรการโยธา
จากัด = 18,274,000
บาท

การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์
ราคา

สัญญาเลขที่ 1/2564
ลงวันที่ 29 มกราคม
2564

1. หจก. ฉัตรสุภาค้าวัสดุ
ก่อสร้าง = 15,215,000
บาท

การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์

สัญญาเลขที่ 2/2564
ลงวันที่ 29 มกราคม
2564

หจก. ฉัตรสุภาค้าวัสดุ
ก่อสร้าง

7

แบบ สขร. 1
ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)

(3)
กคอนกรีต สาย
ท่องเที่ยวบูรพาคีรี เขา
ใหญ่ - ปางสีดา ตาบล
โพธิ์งาม อาเภอ
ประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี (เขาใหญ่ ปางสีดา)

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

(4)

(5)

(6)

(7)
2. บริษัท จุไลยะจักร คอน
โซลิเดต จากัด =
15,219,219.55 บาท

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือ
จ้าง
(8)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

(9)

(10)

ราคา

8

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) จังหวัดปราจีนบุรี
วันที.่ ....28.... เดือน...กุมภาพันธ์.. พ.ศ. 2564

ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)
1

(3)
3. โครงการระบบส่งน้า
โครงการทานบบ้าน
คลองบุสูงอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ หมู่ที่ 10
บ้านบุสูง ตาบลสาพัน
ตา อาเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

(4)

(5)

(6)

(7)

3,033,286.01

ประกวดราคา
(e-bidding)

13,100,000

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือ
จ้าง
(8)

1. บริษัท บี เอ็น บี ดีเวลอป ห้างหุ้นส่วนจากัด โชค
เมนท์ จากัด =
ปรีชา การโยธา
2,820,026.49 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด โชค
ปรีชา การโยธา =
1,374,604.10 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด งาม
ประดิษฐ์ คอนสตรัคชั่น =
1,451,500.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด เปรม
พิทักษ์ เอ็นจิเนียริ่ง =
2,849,088.69 บาท
5. บริษัท ทองช่อทิพย์ คอน
สตรัคชั่น จากัด =
1,923,600.00 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

(9)

(10)

การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ
ใช้เกณฑ์ราคา

สัญญาเลขที่ ปจ.-จ.
10/2564 ลงวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2564
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แบบ สขร. 1
ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)
2

3

(3)
โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้า
ปราจีนบุรี หมู่ที่ 4
ตาบลบ้านทาม อาเภอ
ศรีมหาโพธิ์ จังหวัด
ปราจีนบุรีความยาว
150.00 เมตร
โครงการก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งริมแม่น้า
ปราจีนบุรีหมู่ที่ 1
ตาบลบางกุ้งอาเภอศรี
มหาโพธิ์จังหวัด
ปราจีนบุรีความยาว
150.00 เมตร

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

(4)

(5)

(6)

(7)

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือ
จ้าง
(8)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

(9)

(10)

15,000,000

15,000,520.20 ประกวดราคา
(e-bidding)

บริษัท เกียรติภูมิคอนกรีต
จากัด
= 12,900,000.- บาท

บริษัท เกียรติภูมิคอนกรีต การพิจารณา
จากัด
คัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์
ราคา

สัญญาเลขที่ 147/2564
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

15,000,000

15,000,754.07 ประกวดราคา
(e-bidding)

บริษัท ปาล์ม คอน จากัด
= 14,625,914.40 บาท
บริษัท เอ ซี เอ็ม
ดีเวลอปเมนท์ จากัด
= 13,620,000.- บาท
บริษัท เกียรติภูมิคอนกรีต
จากัด
= 12,980,000.- บาท
บริษัท ชินาภัค คอนกรีต
จากัด
= 14,444,444.44 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด
สันติมติ รก่อสร้าง

บริษัท เกียรติภูมิคอนกรีต การพิจารณา
จากัด
คัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์
ราคา

สัญญาเลขที่ 157/2564
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2564
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แบบ สขร. 1
ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)

(3)

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

(4)

(5)

(6)

(7)

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือ
จ้าง
(8)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

(9)

(10)

= 14,474,000.-บาท
4

โครงการเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้าปราจีนบุรี
บริเวณหมู่ที่ 3 ตาบล
บางบริบูรณ์ อาเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ความยาว 100.00
เมตร

10,000,000

10,000,217.27 ประกวดราคา
(e-bidding)

บริษัท ปาล์ม คอน จากัด
= 9,802,098.37 บาท
บริษัท เอ ซี เอ็ม
ดีเวลอปเมนท์ จากัด
= 8,910,000.- บาท
บริษัท เกียรติภูมิคอนกรีต
จากัด
= 9,700,000.- บาท
บริษัท ชินาภัค คอนกรีต
จากัด
= 9,555,555.55 บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัด
สันติมติ รก่อสร้าง
= 9,647,000.-บาท

บริษัท เอ ซี เอ็ม
ดีเวลอปเมนท์ จากัด

การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์
ราคา

สัญญาเลขที่ 158/2564
ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2564
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แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน
(ชื่อหน่วยงาน) จังหวัดปราจีนบุรี
วันที.่ ....31.... เดือน...มีนาคม.. พ.ศ. 2564

ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)
1

2

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

(3)
โครงการก่อสร้างถนน
สาย 304-3070 (ฝั่ง
ขวา) ตาบลหนองโพรง/
ตาบลหัวหว้า อาเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี

(4)
(5)
28,500,000 28,500,0000

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลติ

30,960,000 30,960,000

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
รายชื่อผูเ้ สนอราคา
และ
วิธซี ื้อหรือจ้าง
และราคาทีเ่ สนอ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือ
จ้าง
(6)
(7)
(8)
ประกวดราคา 1. หจก. เสถียรภาพคอน หจก. เสถียรภาพคอน
(e-bidding)
สตรัคชั่น = 24,025,000 สตรัคชั่น
บาท
2. หจก.กองมณีก่อสร้าง
= 25,365,000 บาท
3. หจก. พัณกมล
ก่อสร้าง = 25,650,000
บาท
4. บริษัท ชินาภัค
คอนกรีต จากัด =
28,000,000 บาท
ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษัท ภูมิกรโยธา
จากัด = 26,700,000

บริษัท ภูมิกรโยธา จากัด

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

(9)

(10)
การพิจารณา
สัญญาเลขที่ 3/2564
คัดเลือกข้อเสนอ ลงวันที่ 31 มีนาคม
โดยใช้เกณฑ์
2564
ราคา

การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์

สัญญาเลขที่ 4/2564
ลงวันที่ 31 มีนาคม
12

แบบ สขร. 1
ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)

(3)
กคอนกรีต สาย
ท่องเที่ยวบูรพาคีรี เขา
ใหญ่ -ปางสีดา ตาบล
นนทรี/ตาบลคาโตนด
อาเภอประจันตคาม
จังหวัดปราจีนบุรี

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

(4)

(5)

(6)

(7)

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือ
จ้าง
(8)

โครงการจัดทาป้าย
สื่อความหมาย
เพื่อประชาสัมพันธ์
โบราณสถาน

2,000,000

2,006,700

12

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์โบราณสถาน
เมืองศรีมโหสถ
จานวน 6 แห่ง
อาเภอศรีมโหสถ

6,200,000

6,218,400

คัดเลือก

คัดเลือก

1.หจก.สุรศักดิ์ก่อสร้าง
(เสนอราคา 1,986,500.บาท)
2. บ.บุญโชคการช่าง จากัด
(เสนอราคา 1,998,000.บาท)
4. บ.ปรียะกิจ จากัด
(เสนอราคา 2,000,000.บาท)
1.หจก.สุรศักดิ์ก่อสร้าง
(เสนอราคา 6,150,000.บาท)
2. บ.บุญโชคการช่าง จากัด
(เสนอราคา 6,200,000.-

เลขที่และวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

(9)

(10)

ราคา

2564

หจก.สุรศักดิ์ก่อสร้าง

การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์
ราคา

สัญญาเลขที่ 5/2564
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564

หจก.สุรศักดิ์ก่อสร้าง

การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ
โดยใช้เกณฑ์
ราคา

กาหนดลงนามในสัญญา
วันที่ 26 มีนาคม 2564

บาท
2. หจก. ส.อรัญเจริญ
การโยธา = 30,950,000
บาท

11

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
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แบบ สขร. 1
ลาดับที่ งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
(2)

(3)
จังหวัดปราจีนบุรี

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
หรือจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

(4)

(5)

(6)

(7)

ผู้ได้รบั การคัดเลือก
และ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือ
จ้าง
(8)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

(9)

(10)

บาท)
4. หจก.ช.ประชุมพันธุ์
การช่าง
(เสนอราคา 6,211,055.22.บาท)
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