
ล ำดับ งำนทีไจัดซืๅอ/จຌำง วงงินตำมสัญญำ รำคำกลำง วิธีซืๅอ/จຌำง รำยชืไอผูຌสนอรำคำละรำคำทีไสนอ หตุผลทีไคัดลือก/ดยสรุป

1 จຌางครงการประชาสัมพนัธผ์านสืไอมวลชน กจิกรรมหนังสือพมิพ ์ 549,800.00 559,275.00    1.บริษทั ดี.อ.อใน ครีอชัไน จ ากดั 26/2563 7/8/2563

2. ราคา 549,800.- บาท

2 จຌางครงการประชาสัมพันธผ์านสืไอมวลชน กิจกรรมวทิยกุระจายสียง 650,000.00 700,000.00    1. บริษทั บลู อชียน อมิมจ จ ากดั 27/2563 17/8/2563

ดຌวยวธิปีระกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ (e-bidding) 2. ราคา 650,000.- บาท
ประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

คุณสมบัติถูกตຌองละไมกิน
วงงินงบประมาณ

สรุปผลกำรด ำนินกำรจดัซืๅอจดัจຌำง
วนัทีไ 1 สงิหำคม 2563 - 31 สงิหำคม 2563

สวนบริกำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
สญัญำซืๅอ/จຌำง หรือหนังสอืขຌอตกลง

ลขทีไ/วันทีไของสัญญำหรือหนังสือ
ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

ประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

คุณสมบัติถูกตຌองละไมกิน
วงงินงบประมาณ



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

สรุป
1 จຌางส ารวจระบบทรศัพท์ภาย฿นละระบบนใตวร์ิค฿นอาคารฯ 32,100.00             ฉพาะจาะจง 1.บริษัท พีทีบีวาย กรุຍป จ ากัด PO26308-001 03/08/2563

2. ราคา 32,100.- บาท
2 คาชาหຌองประชุมรงรมฯ ตามครงการฯ 30,000.00             ฉพาะจาะจง 1. บริษัท บุญปิติ จ ากัด PO26308-002 03/08/2563

2. ราคา 30,000.- บาท

3 คาชาหຌองประชุมรงรมฯ ตามครงการฯ 30,000.00             ฉพาะจาะจง 1. บริษัท รงรมลองบีชชะอ า จ ากัด PO26308-004 06/08/2563

2. ราคา 30,000.- บาท
4 คาจຌางซอมครุภัณฑ์ 5,510.50              ฉพาะจาะจง 1. บริษัท กลบอล คอมพิวตอร์ 

นใตวร์ิค จ ากัด
PO26308-005 13/08/2563

2. ราคา 5,510.50 บาท
5 คาชาหຌองประชุมรงรมฯ ตามครงการฯ 20,000.00             ฉพาะจาะจง 1. บริษัท รงรมสยามกรนด์ จ ากัด PO26308-006 14/08/2563

2. ราคา 20,000.- บาท
6 คาจัดซืๅอวสัดุงานบຌานงานครัว จ านวน 15 รายการ 9,438.37              ฉพาะจาะจง 1.บริษัท ซีออล จ ากัด (มหาชน) PO16308-001 19/8/2563

2. ราคา 9,438.37 บาท

7 คาชาหຌองประชุมรงรมฯ ตามครงการฯ 30,000.00             ฉพาะจาะจง 1. บริษัท กษมทรัพย์สิริ 1 จ ากัด PO26308-007 25/8/2563

2. ราคา 30,000.- บาท

8 คาจຌางท าตรายางประทับ จ านวน 14 อัน 3,360.00              ฉพาะจาะจง 1. นาย ประวศ  สุขสุทธิ์ PO26308-008 26/8/2563

2. ราคา 3,360.- บาท
ป็นราคาทีไหมาะสม

ละเมกินวงงิน
งบประมาณ

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ
ป็นราคาทีไหมาะสม

ละเมกินวงงิน
งบประมาณ

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ
ป็นราคาทีไหมาะสม

ละเมกินวงงิน
งบประมาณ

สรุปผลกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
วันทีไ 1 สิงหำคม 2563 - 31 สิงหำคม 2563

สวนบริกำรกลำง  ส ำนักอ ำนวยกำร
฿บสัไงซืๅอ/สัไงจຌำง

ลขทีไ/วันทีไของสัญญำหรือหนังสือ
ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ



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

สรุป
ลขทีไ/วันทีไของสัญญำหรือหนังสือ

ขຌอตกลงหรือ฿บสัไงซืๅอสัไงจຌำง
9 คาจຌางซอมครืไองถายอกสาร จ านวน 3 ครืไอง 25,244.51             ฉพาะจาะจง 1.บริษัท คนนอน มาร์กใตติๅง (เทยลนด์) 

จ ากัด
PO26308-009 26/8/2563

2. ราคา 25,244.51 บาท

10 คาจัดซืๅอตຍะประชุม จ านวน 15 ตัว 70,000.00             ฉพาะจาะจง 1. บริษทั ฟอร์นิจอร์หลใกเทย จ ากดั PO16308-002 27/8/2563

2. ราคา 70,000.- บาท

11 คาจຌางท าตรายางประทับ 27 อัน 6,130.00              ฉพาะจาะจง 1. นาย ประวศ  สุขสุทธิ์ PO26308-010 27/8/2563

2. ราคา 6,130.- บาท

12 คาจຌางซอมครืไองปรับอากาศ จ านวน 4 ครืไอง
12,733.00             ฉพาะจาะจง 1. บริษัท อส.ค.พี.ที.ซอร์วสิ จ ากัด PO26308-011 27/8/2563

2. ราคา 12,733.- บาท
13 คาจຌางถายส านาอกสารนิติกรรมสัญญาของกษตรกร จ านวน 71 ราย 9,520.00              ฉพาะจาะจง 1. ศรีนนท์ถายอกสาร PO26308-012 27/8/2563

2. ราคา 9,520.- บาท

14 คาจຌางท าสตนดีๅบอร์ดประชาสัมพันธ ์ 9,630.00              ฉพาะจาะจง 1. บริษัท ทริปพิๅล กรุຍป จ ากัด PO26308-013 27/8/2563

2. ราคา 9,630.- บาท
ป็นราคาทีไหมาะสม

ละเมกินวงงิน
งบประมาณ

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ
ป็นราคาทีไหมาะสม

ละเมกินวงงิน
งบประมาณ

ป็นราคาทีไหมาะสม
ละเมกินวงงิน

งบประมาณ


