
ล ำดับ งำนทีไจัดซืๅอ/จຌำง วงงินงบประมำณ 
(รำคำกลำง) วิธีซืๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตุผลทีไคัดลือก/ดย

สรุป
1.บริษัท อดวานซ์  อิวลูชัไน         
 ซิสตใม จ ากัด

PO26201-001 02/01/2562

2. ราคา 58,315.00 บาท
1.บริษัท อะตอม ลิๅงค์ จ ากัด PO26201-002 02/01/2562

2. ราคา 11,770.00 บาท

1. บริษัท ตยตຌา ลิบรา จ ากัด PO26201-003 10/01/2562

2. ราคา 17,217.48 บาท

จัดซืๅอวสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 3,521.00 ฉพาะจาะจง 1. หຌางหุຌนสวนจ ากัด กิตติคุณ         
 อิมปอร์ต อใกซ์ปอร์ต

PO16201-001 17/01/2562

2. ราคา 3,521.00 บาท
คาจຌางซอมครืไองปรับอากาศ SAIJO DENKI                      
ขนาด 37,408 BTU หมายลขครุภัณฑ์ กฟก10ค55ง-43

20,865.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท ดีดี ซอร์วสิ อร์            
    ซในตอร์ จ ากัด

PO26201-004 17/01/2562

2. ราคา 20,865.00 บาท
คาจຌางท ารายงานสรุปยอดทางบัญชีปรกรม Win Speed 
ขຌอมูลระยะวลา 3 ปี  จ านวน 1 งาน

53,500.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท อดวานซ์  อิวลูชัไน        
    ซิสตใม จ ากัด

PO26201-005 17/01/2562

2. ราคา 53,500.00 บาท
คาถายอกสารละขຌาลม ศรีนนท์ถายอกสาร 11,655.00 ฉพาะจาะจง 1. รຌานศรีนนท์ถายอกสาร PO26201-006 18/01/2562

2. ราคา 11,655.00 บาท

คาจຌางถายอกสารละขຌาลมการบริหารดຌานบัญชี              
จ านวน 180 ชุด

642.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท จิตติศิลป์ จ ากัด             
    ส านักงาน฿หญ

PO26201-006-1 18/01/2562

2. ราคา 642.00 บาท

1 คา Maintenance รายปี จ านวน 4 ปรกรม 58,315.00 ฉพาะจาะจง ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
วันทีไ 1 มกรำคม 2562 - 31 มกรำคม 2562

สวนบริกำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
฿บสัไงซืๅอ/สัไงจຌำง

ลขทีไ/วันทีไของสัญญำหรือหนังสือขຌอตกลง
หรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

3 คาจຌางซอมรถยนต์ ทะบียนรถ ฮบ-9404 กรุงทพมหานคร 17,217.48 ฉพาะจาะจง ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ

2 คาจຌางซอมคอมพิวตอร์มขาย (Server) 11,770.00 ฉพาะจาะจง ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ

4 ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ
5 ป็นราคาทีไหมาะสม

ละเมกินวงงิน
งบประมาณ

6 ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ
7 ป็นราคาทีไหมาะสม

ละเมกินวงงิน
งบประมาณ

8 ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ



ล ำดับ งำนทีไจัดซืๅอ/จຌำง วงงินงบประมำณ 
(รำคำกลำง) วิธีซืๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตุผลทีไคัดลือก/ดย

สรุป

สรุปผลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
วันทีไ 1 มกรำคม 2562 - 31 มกรำคม 2562

สวนบริกำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
฿บสัไงซืๅอ/สัไงจຌำง

ลขทีไ/วันทีไของสัญญำหรือหนังสือขຌอตกลง
หรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

คาจຌางซอมครืไองถายอกสาร จ านวน 1 งาน 3,036.66 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท คนนอน มาร์กใตติๅง       
   (เทยลนด์) จ ากัด

PO26201-007 30/01/2562

2. ราคา 3,036.66 บาท
จัดซืๅอวสัดุคอมพิวตอร์                                                 
(ผงหมึกครืไองพิมพ์ จ านวน 12 กลอง)

86,926.80 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท อใม บี อ อินตอร์นชัไน   
    นล จ ากัด

PO16201-002 31/01/2562

2. ราคา 86,926.80 บาท

10 ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ

9 ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ



ล ำดบั งำนทีไจดัซืๅอ/จຌำง วงงนิงบประมำณ  รำคำกลำง วธิซืีๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตผุลทีไคัดลอืก/ดย
สรปุ

ชา฿ชຌบริการระบบ Cloud Server 471,020.00 404,460.00     ฉพาะจาะจง 1. บริษทั ซีอส ลใอกซอนิฟ จ ากดั (มหาชน)  7/2562 21/1/2562

2. ราคา 404,460.00 บาท
1 ป็นราคาทีไหมาะสม

ละเมกินวงงิน
งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
วันทีไ 1 มกรำคม 2562 - 31 มกรำคม 2562

สวนบริกำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
สัญญำซืๅอ/จຌำง หรือหนังสือขຌอตกลง

ลขทีไ/วนัทีไของสญัญำหรอืหนังสอืขຌอตกลง
หรอื฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง


