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

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

2. ราคา 3,250.00 บาท
2 จัดซืๅอวสัดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 6,935.00 ฉพาะจาะจง 1. หຌางหุຌนสวนจ ากัด กิตติคุณ       

    อิมปอร์ต อใกซ์ปอร์ต
PO16206-001 07/06/2562

2. ราคา 6,935.00 บาท
3 จัดซืๅอวสัดุส านักงาน จ านวน 32 รายการ 63,180.00 ฉพาะจาะจง 1. หຌางหุຌนสวนจ ากัด กิตติคุณ       

    อิมปอร์ต อใกซ์ปอร์ต
PO26206-002 07/06/2562

2. ราคา 63,180.00 บาท
4  คาจຌางซอมละชใคระยะ 150,000กม. รถยนต์ทะบียน        

ฆญ-5560 กรุงทพมหานคร
8,756.24 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท ตยตຌา ลิบรา จ ากัด PO26206-003 12/06/2562

2. ราคา 8,756.24 บาท
5 จัดซืๅอกรมธรรม์ภาคบังคับรถยนต์ส านักงานจ านวน 75 คัน 78,003.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษัท ทวศประกันภัย จ ากัด  

   (มหาชน)

PO16206-002 14/06/2562

2. ราคา 78,003.00 บาท
6 จัดซืๅอวสัดุงานบຌานงานครัว จ านวน 21 รายการ 69,153.68 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั ซีออล จ ากัด (มหาชน) PO16206-004 27/06/2562

2. ราคา 69,153.68 บาท
7 คาจຌางท าตรายางประทับ จ านวน 1 งาน 6,030.00 ฉพาะจาะจง 1. นายประวศ  สุขสุทธิ์ PO26206-004 27/06/2562

2. ราคา 6,030.00 บาท

8 คาซอมละชใคระยะ 150,000กม. รถยนต์ทะบียน ญฐ-3110 

กรุงทพมหานคร ละซอมกระจก รถยนต์ ทะบียนรถ ฆญ-5560 

ฉพาะจาะจง 1. บริษัท ตยตຌา ลิบรา จ ากัด PO26206-005 27/06/2562

2. ราคา 67,421.28 บาท

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
วันทีไ 1 มิถุนำยน 2562 - 30 มิถุนำยน 2562

สวนบริกำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
฿บสัไงซืๅอ/สัไงจຌำง

ลขทีไ/วันทีไของสัญญำหรือหนังสือ
ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

67,421.28 ป็นราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละไมกินวงงิน

งบประมาณ
ป็นราคาทีไหมาะสม

ละไมกินวงงิน
งบประมาณ



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

1 จຌางพมิพ฿์บประกาศผูຌรับสมัครลือกตัๅงผูຌทนกษตรกร พ .ศ. 2562 492,200.00 492,200.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั   ทริปพิๅลกรุຍป  จ ากดั 16/2562 5/6/2562

(บบ ผก.1/5) 2. ราคา 485,155.16 บาท

2 จຌางครงการประชาสัมพันธ์ พืไอรณรงค์การลือกตัๅงผูຌทนกษตรกร 3,354,000.00 3,354,000.00 บริษทั มีดีย คลิก จ ากดั  17/2562 7/6/2562

พ.ศ. 2562 ผานสืไอ 3 ชองทาง 2. ราคา 2,730,000.00 บาท

3 ซืๅอครุภณัฑ์คอมพวิตอร์ จ านวน 4 รายการ 114,800.00 114,800.00 ฉพาะจาะจง 1. บริษทั อะตอม ลิๅงค์ จ ากดั PO16206-003 17/6/2562

2. ราคา 114,639.80 บาท

ประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

คุณสมบติัถกูตຌองละ
ไมกนิวงงิน
งบประมาณ

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำนินกำรจดัซืๅอจดัจຌำง
วนัทีไ 1 มถุินำยน 2562 - 30 มถุินำยน 2562

สวนบริกำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
สญัญำซืๅอ/จຌำง หรือหนังสอืขຌอตกลง

ลขทีไ/วันทีไของสัญญำหรือหนังสือ
ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

ปน็ราคาทีไหมาะสม
ละไมกนิวงงิน

งบประมาณ


