
ล ำดบั งำนทีไจดัซืๅอ/จຌำง วงงินงบประมำณ 
(รำคำกลำง) วิธีซืๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตผุลทีไคัดลอืก/ดย

สรุป
1 ค่าจຌางซ่อมครืไองสกนลายนิๅวมือ จ านวน 1 งาน 2,900.00 1. บริษทั อชพีอส ซลูชัไนส์ จ ากัด PO26202-001 05/02/2562

2. ราคา  2,900.00 บาท
2 ค่าจຌางซ่อมละชใคระยะ 140,000กม. รถยนต์ทะบยีนรถ      

ฮบ-9403 กรุงทพมหานคร
16,985.82 1. บริษทั ตยตຌา ลิบรา จ ากัด PO26202-002 06/02/2562

2. ราคา 16,985.82 บาท
3 ค่าจຌางรืๅอถอนละติดตัๅงครืไองปรับอากาศพรຌอมติดตัๅงระบบไฟฟา้

พืไอติดตัๅง จ านวน 1 งาน
13,161.00 1. บริษทั ดีดี ซอร์วิส อร์          

    ซในตอร์ จ ากัด
PO26202-003 07/02/2562

2. ราคา 13,161.00 บาท 
4 จัดซืๅออุปกรณ์ส าหรับการอบรม (กระปຉาส าหรับการฝຄกอบรม) 2,750.00 1. บริษทั กรท 3381(ประทศไทย)

   จ ากัด
PO16202-001 12/02/2562

2. ราคา 2,750.00 บาท

5 ค่าจຌางท าปา้ยไวนิล จ านวน 1 งาน 642.00 1. บริษทั จิตติศิลปຊ จ ากัด            
     ส านักงาน฿หญ่

PO26202-004 12/02/2562

2. ราคา 642.00 บาท
6 ค่าจຌางซ่อมละชใคระยะ 140,000กม.                             

รถยนต์ทะบยีนรถ ญฐ-3110 กรุงทพมหานคร
4,970.90 1. บริษทั ตยตຌา ลิบรา จ ากัด PO26202-005 13/02/2562

2. ราคา 4,970.90 บาท
7 ค่าจຌางถ่ายอกสารคู่มือการ฿ชຌงานดຌานบญัชีละการงินปรกรม 

จ านวน 50 ชุด
5,350.00 1. รຌานศรีนนทถ์่ายอกสาร PO26202-006 14/02/2562

2. ราคา 5,350.00 บาท
8 ค่าซ่อมครืไองท าลายอกสาร จ านวน 2 ครืไอง 9,416.00 1. บริษทั กลบอล คอมพวิตอร์    

  นใตวิร์ค จ ากัด
PO26202-007 15/02/2562

2. ราคา  9,416.00 บาท

ฉพาะจาะจง ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไม่กินวงงิน

งบประมาณ

ฉพาะจาะจง ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไม่กินวงงิน

งบประมาณ
ฉพาะจาะจง ปน็ราคาทีไหมาะสม

ละไม่กินวงงิน
งบประมาณ

ฉพาะจาะจง ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไม่กินวงงิน

งบประมาณ

ฉพาะจาะจง ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไม่กินวงงิน

งบประมาณ
ฉพาะจาะจง ปน็ราคาทีไหมาะสม

ละไม่กินวงงิน
งบประมาณ

ฉพาะจาะจง ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไม่กินวงงิน

งบประมาณ

ฉพาะจาะจง ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไม่กินวงงิน

งบประมาณ

สรปุผลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
วันทีไ 1 กุมภำพันธ์ 2562 - 28 กุมภำพันธ์ 2562

สวนบรกิำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
฿บสัไงซืๅอ/สัไงจຌำง

ลขทีไ/วันทีไของสญัญำหรือหนังสอื
ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง



ล ำดบั งำนทีไจดัซืๅอ/จຌำง วงงินงบประมำณ 
(รำคำกลำง) วิธีซืๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตผุลทีไคัดลอืก/ดย

สรุป

สรปุผลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
วันทีไ 1 กุมภำพันธ์ 2562 - 28 กุมภำพันธ์ 2562

สวนบรกิำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
฿บสัไงซืๅอ/สัไงจຌำง

ลขทีไ/วันทีไของสญัญำหรือหนังสอื
ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

9 ค่าจຌางจัดพมิพคู่์มือการประมินผลการปฏบิติังานของพนักงาน
จ านวน 120 ล่ม

10,272.00 1. บริษทั ทริปพิๅล กรุຍป จ ากัด PO26202-008 15/02/2562

2. ราคา 10,272.00 บาท
10 จัดซืๅอกรมธรรม์ภาคบงัคับรถยนต์ส านักงาน จ านวน 9 คัน 6,529.14 1. บริษทั ทวศประกันภยั จ ากัด   

   (มหาชน)

PO16202-002 18/02/2562

2. ราคา 6,529.14 บาท
11 จัดซืๅอวัสดุส านักงาน (ผงหมึกส าหรับครืไองทรสาร) 62,552.20 1. บริษทั อใม บ ีอ อินตอร์        

   นชัไนนล จ ากัด
PO16202-004 25/02/2562

2. ราคา 62,552.20 บาท
12 ค่าจຌางซ่อมครืไองส ารองไฟ ละจຌางซ่อมครืไองพาวอร์ซัพพลาย 18,450.00 1. นายรืองวิทย์  กองบญุมา PO26202-009 27/02/2562

2. ราคา 18,450.00 บาท
13 ค่าจຌางซ่อมครืไองปรับอากาศ จ านวน 1 ครืไอง 1,284.00 1. บริษทั ดีดี ซอร์วิส อร์          

   ซในตอร์ จ ากัด
PO26202-010 27/02/2562

2. ราคา 1,284.00 บาท
14 ค่าจຌางซ่อมครืไองปรับอากาศ จ านวน 2 ครืไอง 4,050.00 1. นายรืองวิทย์  กองบญุมา PO26202-011 27/02/2562

2. ราคา 4,050.00 บาท
ฉพาะจาะจง ปน็ราคาทีไหมาะสม

ละไม่กินวงงิน
งบประมาณ

ฉพาะจาะจง ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไม่กินวงงิน

งบประมาณ
ฉพาะจาะจง ปน็ราคาทีไหมาะสม

ละไม่กินวงงิน
งบประมาณ

ฉพาะจาะจง ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไม่กินวงงิน

งบประมาณ

ฉพาะจาะจง ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไม่กินวงงิน

งบประมาณ
ฉพาะจาะจง ปน็ราคาทีไหมาะสม

ละไม่กินวงงิน
งบประมาณ



ล ำดับ งำนทีไจัดซืๅอ/จຌำง วงงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซืๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตุผลทีไคัดลือก/ดย
สรุป

1 ช่าระบบประชุมทางไกลผ่านระบบครือขา่ยอนิตอร์นใต 499,797.00 499,797.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท กสท ทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)  8/2562 28/2/2562

(Web Conference) 2. ราคา  499,797.00 บาท

2 ซืๅอกระดาษส าหรับพิมพ์งาน ประจ าไตรมาสทีไ 2 ปงบประมาณ 2562 435,000.00 127,062.50 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท ดๆับบิๅล อ ดิจติอล ซินนอร์จ ีจ ากัด PO16202-003 25/2/2562

2. ราคา  127,062.50 บาท
ปน็ราคาทีไหมาะสม

ละไม่กนิวงงิน
งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำนินกำรจดัซืๅอจดัจຌำง
วนัทีไ 1 กุมภำพันธ ์2562 - 28 กุมภำพันธ ์2562

สวนบริกำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
สญัญำซืๅอ/จຌำง หรือหนังสอืขຌอตกลง

ลขทีไ/วันทีไของสัญญำหรือหนังสือ
ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไม่กนิวงงิน

งบประมาณ


