
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซือ้จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    1.   ช่ือโครงการ    จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านกังานแขต และกลุม่งานปฏิบตักิารเดินรถ 1            

          เขตการเดนิรถท่ี 7  (อู่เทศบาลบางบวัทอง)  

    2.   วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจดัสรร   545,700.- บาท  รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 

    3.   วนัท่ีก าหนดราคากลาง (อ้างอิง)  วนัท่ี    7    พฤษภาคม   2562 

           จ านวน  3  อตัรา อตัราละ 15,158.33 บาท เป็นเงิน 45,475.-บาท ตอ่เดือน ตลอดอายสุญัญา 1 ปี     

           รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 545,700.-บาท  รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม  

    4.   แหลง่ท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้สืบจากร้านค้า 5 บริษัท ดงันี ้

 4.1  บริษัท มายโปร เซอร์วิส จ ากดั ราคา 606,960.-บาท/ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

 4.2 บริษัท เอ็ม เอ็ม พี ฟาลิตี ้ จ ากดั ราคา 556,200.-บาท/ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

 4.3  บริษัท พี.เอส.เอส. เพาเวอร์ คลีน  จ ากดั  ราคา 536,760.-บาท/ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม)       

 4.4  บริษัท รปภ. ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จ ากดั ราคา 612,360.-บาท/ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

 4.5  บริษัท พี. เอ็ม. โกลวิ่ง คลีน จ ากดั ราคา 430,920.-บาท/ปี (รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

   5.  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

         คณะกรรมการ ตามค าสัง่องค์การ เขตกการเดนิรถท่ี 7 ท่ี 137/2562 ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2562 

         5.1  นางเพยาว์   ภอูดุม   ห.กบท.7 

         5.2  น.ส.ปรัศนีย์  จรูญจิตไพรัช  ห.กปด.17 

         5.3  นายธรรมนอง  ชุ่มช่ืน   ห.ธป.17 

         5.4  น.ส.วรรณี    ศริิวฒันสกลุ   ห.บก.7 

         5.5  นางสวุรรณี   อ้นรุ่ง  พ.ธุรการ  ระดบั 4 

 

 



อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้าง รวมค่าจ้างตลอด

คน/วัน เฉล่ีย/เดือน ( 3 คน) อายุสัญญา 1 ปี ( 3 คน)
รวมภาษีมูลค่าเพิม่ รวมภาษีมูลค่าเพิม่ รวมภาษีมูลค่าเพิม่

1 บริษัท มายโปร เซอร์วิส  จ ากัด 562.00 50,580.00 606,960.00

2 บริษัท เอ็ม เอ็ม พี ฟาลิต้ี จ ากัด 515.00 46,350.00 556,200.00

3 บริษัท พ.ีเอส.เอส. เพาเวอร์ คลีน จ ากัด 497.00 44,730.00 536,760.00

4 บริษัท รปภ. ที เอส จี อินเตอร์การ์ด จก. 567.00 51,030.00 612,360.00

5 บริษัท พี เอ็ม โกลวิง่ คลีน จ ากัด 399.00 35,910.00 430,920.00

รวมเฉล่ีย 508.00 45,720.00 548,640.00

ล าดับ ห้างร้าน/บริษัท

รายละเอียดจากการสืบราคาของการก าหนดราคากลาง

ขอจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาดส านักงานเขต และกลุ่มงานปฏิบัตกิารเดนิรถ 1

อู่เทศบาลบางบัวทอง เขตการเดนิรถที ่7

 

หมายเหตุ   เนื่องจากราคากลางที่สืบได้จากบริษัทจ านวน 5 ราย ราคาที่เสนอเฉลี่ยแล้วสูงกว่าวงเงินงบประมาณ ปี 2563 
               ที่ก าหนดไว้ เพ่ือประโยชน์ขององค์การ จึงก าหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณ 



รายละเอียดจากการสืบราคาของการก าหนดราคากลาง 

ขอจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาดส านักงานเขต และ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1  

อู่เทศบาลบางบัวทอง เขตการเดินรถที่ 7 
 

ล าดับ หา้งร้าน/บริษทั 
อัตราค่าจ้าง 

คน/วัน 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

อัตราค่าจ้าง 
เฉลี่ย/เดือน ( 3 คน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

รวมค่าจ้างตลอด 
อายุสัญญา 1 ปี ( 3 คน) 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

1 บริษัท มายโปร เซอร์วิส  จ ากัด 576.61 51,895.00 622,740.00 

2 บริษัท เอ็ม เอ็ม พี ฟาลิตี้ จ ากัด 516.00   

3 บริษัท พี.เอส.เอส. เพาเวอร์ คลีน จ ากัด 497.00   

4 บริษัท รปภ. ที เอส จ ีอินเตอร์การ์ด จก.    

5 บริษัท พี เอ็ม โกลวิ่ง คลีน จ ากัด    

6 บริษัท เอ เอส จี คลีนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด 497.00 44,730.00 536,760.00 

 


