
ล ำดบั งำนทีไจัดซืๅอ/จຌำง วงงินงบประมำณ 
(รำคำกลำง) วธิซืีๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตผุลทีไคัดลอืก/ดย

สรุป
1 คาจຌางซอมประตูหຌองท างาน จ านวน 1 งาน 3,250.00 ฉพาะจาะจง 1. นายรืองวิทย์  กองบญุมา PO26205-001 03/05/2562

2. ราคา 3,250.00 บาท
2 คาจຌางซอมครืไองปรับอากาศ จ านวน 5 ครืไอง 18,992.50 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั อส.ค.พี.ที.ซอร์วิส       

   จ ากดั
PO26205-002 03/05/2562

2. ราคา 18,992.50 บาท
3 คาจຌางรืๅอถอนละติดตัๅงครืไองปรับอากาศพรຌอมติดตัๅงระบบไฟฟ้า

พืไอติดตัๅง
7,100.52 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั อส.ค.พี.ที.ซอร์วิส       

   จ ากดั
PO26205-003 03/05/2562

2. ราคา 7,100.52 บาท
4 คาจຌางท าผนปา้ยไวนลิองิค์จท ขนาด 120*300 ซม. จ านวน 1 งาน 642.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั จิตติศิลป ์จ ากดั            

   ส านกังาน฿หญ
PO26205-004 13/05/2562

2. ราคา 642.00 บาท
5 คาจຌางลຌางครืไอปรับอากาศละจຌางฉีดพຌนนๅ ายากนัสนมิละนๅ ายาฆา

ชืๅอบคทีรีย จ านวน 61 รายการ
66,340.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั อส.ค.พี.ที.ซอร์วิส       

   จ ากดั
PO26205-005 17/05/2562

2. ราคา 66,340.00 บาท
6 คาจຌางซอมครืไองถายอกสาร รหสัครุภณัฑ์ กฟก10ค55ก5-1 ละ

รหสัครุภณัฑ์ กฟก10ค55ก5-1

52,418.23 ฉพาะจาะจง 1.บริษทั คนนอน มาร์กใตติๅง       
  (ไทยลนด์) จ ากดั

PO26205-006 21/05/2562

2. ราคา 52,418.23 บาท
7

จัดซืๅอวัสดุส านกังาน (กลองส าหรับบรรจุพัสดุไปรษณีย์)
5,400.00 ฉพาะจาะจง 1. หຌางหุຌนสวนจ ากดั กติติคุณ       

    อมิปอร์ต อใกซ์ปอร์ต
PO16205-001 22/05/2562

2. ราคา 5,400.00 บาท
8 จัดซืๅอครุภณัฑ์ส านกังาน (กระดานไวท์บอร์ดส าหรับการลือกตัๅง

ผูຌทนกษตกรฯ)

31,500.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั ฟอร์นิจอร์หลใกไทย     
   จ ากดั

PO16205-002 24/05/2562

2. ราคา 31,500.00 บาท

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ

สรปุผลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
วันทีไ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562

สวนบรกิำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
฿บสัไงซืๅอ/สัไงจຌำง

ลขทีไ/วนัทีไของสญัญำหรือหนังสอื
ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ
ปน็ราคาทีไหมาะสม

ละไมกนิวงงิน
งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ



สรปุผลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
วันทีไ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562

สวนบรกิำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
฿บสัไงซืๅอ/สัไงจຌำง

9 คาซอมละชใคระยะ 130,000กม. รถยนต์ทะบยีน ฮบ-9404 

กรุงทพมหานคร
3,131.36 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั ตยตຌา ลิบรา จ ากดั PO26205-007 24/05/2562

2. ราคา 3,131.36 บาท
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คาจຌางซอมครืไองส ารองไฟละพาววอร์ซัพพลาย จ านวน 10 ครืไอง
9,550.00 ฉพาะจาะจง 1. นายรืองวิทย์  กองบญุมา PO26205-008 24/05/2562

2. ราคา 9,550.00 บาท
11 จัดซืๅอวัสดุคอมพิวตรอร์ (ฮาร์ดดิสกใบขຌอมลู) 4,108.80 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั อใม บ ีอ อนิตอร์        

   นชัไนนล จ ากดั
PO16205-003 27/05/2562

2. ราคา 4,108.80 บาท
12 คาจຌางซอมครืไองปรับอากาศ SAIJO DENKI ขนาด 44,000 BTU 3,000.00 ฉพาะจาะจง 1. นายรืองวิทย์  กองบญุมา PO26205-009 27/05/2562

2. ราคา 3,000.00 บาท

13 คาจຌางพัฒนาซอฟต์วร์ปรกรมอานบตัรประชาชน 18,000.00 ฉพาะจาะจง 1. นายยุทธนา จันทร์วราสุทธิ์ PO26205-010 27/05/2562

2. ราคา 18,000.00 บาท

14 คาบริการ Secure Socket Layer (SSL Certificate) 4,494.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั น าพลัส จ ากดั PO26205-011 27/05/2562

2. ราคา 4,494.00 บาท

15 คาปลีไยนบตตอรีไถยนต์ ทะบยีน ฮบ-9404 กรุงทพมหานคร 7,009.57 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั ตยตຌา ลิบรา จ ากดั PO26205-012 31/05/2562

2. ราคา 7,009.57 บาท
16  คาปา้ยไวนลิ 2 ปา้ยละผนฟิวจอร์บอร์ด 4 ผน 4,795.74 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั ทริปพิๅล กรุຍป จ ากดั PO26206-001 31/05/2562

2. ราคา 4,795.74 บาท

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ
ปน็ราคาทีไหมาะสม

ละไมกนิวงงิน
งบประมาณปน็ราคาทีไหมาะสม

ละไมกนิวงงิน
งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ
ปน็ราคาทีไหมาะสม

ละไมกนิวงงิน
งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ



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

1 จຌางออกบบละจดัพมิพ์ปสตอร์ประชาสัมพนัธก์ารลือกตัๅงผูຌทน 290,950.00 290,000.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั ทริปพิๅลกรุຍป จ ากดั  12/2562 7/5/2562

กษตรกร พ.ศ. 2562 2. ราคา 288,365.00 บาท

2 จຌางท าซีดีรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลือกตัๅงผูຌทนกษตรกร พ.ศ. 2562 450,192.00 448,240.66 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั มีดีย คลิก จ ากดั  13/2562 14/5/2562

2. ราคา 446,440.40 บาท

3 จຌางออกบบละจดัพมิพ์ผนปลิวประชาสัมพนัธก์ารลือกตัๅง 260,000.00 256,000.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั  ทริปพิๅลกรุຍป  จ ากดั  14/2562 28/5/2562

ผูຌทนกษตรกร พ.ศ. 2562 2. ราคา 256,000.00 บาท

4 จຌางหมาจดักจิกรรมนับถอยหลังสูการลือกตัๅงผูຌทนกษตรกร 275,000.00 275,000.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท ออสว ีอินตอร์ กรุຍป จ ากัด  15/2562 31/5/2562

พ.ศ. 2562 2. ราคา 275,000.00 บาท

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ
ปน็ราคาทีไหมาะสม

ละไมกนิวงงิน
งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำนินกำรจดัซืๅอจดัจຌำง
วนัทีไ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2562

สวนบริกำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
สญัญำซืๅอ/จຌำง หรือหนังสอืขຌอตกลง

ลขทีไ/วันทีไของสัญญำหรือหนังสือ
ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ


