ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้ างอิง)
ในการจัดซือ้ จัดจ้ างที่มิใช่ งานก่ อสร้ าง
1. ชื่อโครงการ จ้ างเหมาทาความสะอาดอาคารสานักงานแขต และกลุม่ งานปฏิบตั กิ ารเดินรถ 1
เขตการเดินรถที่ 7 (อู่เทศบาลบางบัวทอง)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร 545,700.- บาท รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
3. วันที่กาหนดราคากลาง (อ้ างอิง) วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
จานวน 3 อัตรา อัตราละ 15,158.33 บาท เป็ นเงิน 45,475.-บาท ต่อเดือน ตลอดอายุสญ
ั ญา 1 ปี
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 545,700.-บาท รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้ างอิง) ใช้ สืบจากร้ านค้ า 5 บริษัท ดังนี ้
4.1 บริษัท มายโปร เซอร์ วิส จากัด ราคา 606,960.-บาท/ปี (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
4.2 บริ ษัท เอ็ม เอ็ม พี ฟาลิตี ้ จากัด ราคา 556,200.-บาท/ปี (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
4.3 บริษัท พี.เอส.เอส. เพาเวอร์ คลีน จากัด ราคา 536,760.-บาท/ปี (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
4.4 บริ ษัท รปภ. ที.เอส.จี.อินเตอร์ การ์ ด จากัด ราคา 612,360.-บาท/ปี (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
4.5 บริษัท พี. เอ็ม. โกลวิ่ง คลีน จากัด ราคา 430,920.-บาท/ปี (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
5. รายชื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ กู าหนดราคากลาง (ราคาอ้ างอิง)
คณะกรรมการ ตามคาสัง่ องค์การ เขตกการเดินรถที่ 7 ที่ 137/2562 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562
5.1 นางเพยาว์ ภูอดุ ม ห.กบท.7
5.2 น.ส.ปรัศนีย์ จรูญจิตไพรัช ห.กปด.17
5.3 นายธรรมนอง ชุ่มชื่น ห.ธป.17
5.4 น.ส.วรรณี ศิริวฒ
ั นสกุล ห.บก.7
5.5 นางสุวรรณี อ้ นรุ่ง พ.ธุรการ ระดับ 4

รายละเอียดจากการสืบราคาของการกาหนดราคากลาง
ขอจ้างเหมาพนักงานทาความสะอาดสานักงานเขต และกลุ่มงานปฏิบัตกิ ารเดินรถ 1
อู่เทศบาลบางบัวทอง เขตการเดินรถที่ 7
อัตราค่าจ้าง
ลาดับ

ห้างร้าน/บริษัท

อัตราค่าจ้าง

รวมค่าจ้างตลอด

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

1

บริษัท มายโปร เซอร์วิส จากัด

562.00

50,580.00

606,960.00

2

บริษัท เอ็ม เอ็ม พี ฟาลิตี้ จากัด

515.00

46,350.00

556,200.00

3

บริษัท พี.เอส.เอส. เพาเวอร์ คลีน จากัด

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 จากัด

399.00

35,910.00

430,920.00

508.00

45,720.00

548,640.00

รวมเฉลี่ย

หมายเหตุ เนื่องจากราคากลางที่สืบได้จากบริษัทจานวน 5 ราย ราคาที่เสนอเฉลี่ยแล้วสูงกว่าวงเงินงบประมาณ ปี 2563
ที่กาหนดไว้ เพื่อประโยชน์ขององค์การ จึงกาหนดราคากลางเท่ากับวงเงินงบประมาณ

รายละเอียดจากการสืบราคาของการกาหนดราคากลาง
ขอจ้างเหมาพนักงานทาความสะอาดสานักงานเขต และ กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1
อูเ่ ทศบาลบางบัวทอง เขตการเดินรถที่ 7

ลาดับ

ห้างร้าน/บริษทั

อัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้าง
รวมค่าจ้างตลอด
คน/วัน
เฉลี่ย/เดือน ( 3 คน) อายุสัญญา 1 ปี ( 3 คน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

1

บริษัท มายโปร เซอร์วิส จากัด

576.61

2

บริษัท เอ็ม เอ็ม พี ฟาลิตี้ จากัด

516.00

3

บริษัท พี.เอส.เอส. เพาเวอร์ คลีน จากัด

497.00

4

บริษัท รปภ. ที เอส จี อินเตอร์การ์ด จก.

5

บริษัท พี เอ็ม โกลวิ่ง คลีน จากัด

6

บริษัท เอ เอส จี คลีนนิ่ง เซอร์วิส จากัด

497.00

51,895.00

622,740.00

44,730.00

536,760.00

