
ลาํดบั งานทีจดัซือจดัจ้าง งบประมาณ ราคากลาง วิธีการจดัหา ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคาซือ/จ้าง เหตุผลทีจดัซือจดัจ้าง เลขทีสญัญา 

1 จา้งเหมาจดัทําระบบบําบดันําเสยี 4,000,000.00   3,336,000.00   e-bidding หา้งหุน้ส่วนจํากดั พพีซี ีซพัพลาย แอนด ์เซอรว์สิ 2,953,416.60    บรษิทั เอเชยีน เทค แอนด์ เอน็จเินยีรงิ จํากดั 3,120,000.00    ผูเ้สนอราคารายตํา ไม่ผ่าน จซ.146/2561

สํานกังาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน บรษิทั เอเชยีน เทค แอนด ์เอน็จเินียรงิ จํากดั 3,132,000.00    (บรษิทัฯ ยนิดดลีดราคา) เกณฑต์ามขอ้กาํหนด อ.ส.ค.

2 เชา่รถยนตส์่วนกลาง จํานวน 35 คนั 34,143,600.00  34,143,600.00  e-bidding บรษิทั ซนิเนอรเ์จตคิ ออโต ้เพอรฟ์อรม์านซ์ จํากดั 21,696,000.00   บรษิทั ซนิเนอรเ์จตคิ ออโต ้ 21,696,000.00  เป็นผูเ้สนอราคาตําสุด จซ.145/2561

ประจําปีงบประมาณ 2562 บรษิทั อาคเนยแ์คปปิตอล จํากดั 22,109,196.00   เพอรฟ์อรม์านซ ์จํากดั

บรษิทั ไทยเรน้ทอ์ะคาร ์คอรป์อเรชนั จํากดั 27,593,160.00   

บรษิทั ลอ็ตเต ้เรนท-์อะ-คาร ์(ไทยแลนด)์ จํากดั 28,729,500.00   

บรษิทั รกัษาความปลอดภยั เอม็ พรอ็พเพอรต์ ีจํากดั 28,765,432.10   

บรษํิท นครชยัศร ีฮอนดา้ ออโต โมบลิ จํากดั 29,456,000.00   

หจก.สามารถ (1993) 29,880,000.00   

บรษํิท ทซี ีคาร์ โซลูชนั (ไทยแลนด)์ จํากดั 30,006,000.00   

บรษิทั ภทัรลสิซงิ จํากดั (มหาชน) 30,944,000.00   

บรษํิท กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสิ จํากดั (มหาชน) 31,592,820.00   

บรษํิท โตโยตา้ บางกอก จํากดั 32,318,240.00   

3 จา้งพมิพว์ารสารโคนม ปีท ี35 ฉบบั 125,000.00      125,000.00      เฉพาะเจาะจง บรษิทั โอ.เอส.พรนิตงิ เฮา้ส ์จํากดั 125,000.00       บรษิทั โอ.เอส.พรนิตงิ เฮา้ส ์จํากดั 125,000.00      จากผูเ้สนอาคารายเดยีว ใบสงัซอื

ท ี3 จํานวน 3,700 เล่ม ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ กษ 1908/1577

4 ถงับรรจุไนโตรเจนเหลว ขนาด 11 ลติร 25,000.00       25,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษิทั เยนวา (ประเทศไทย) จํากดั 25,000.00        บรษิทั เยนวา (ประเทศไทย) จํากดั 25,000.00        จากผูเ้สนอาคารายเดยีว ใบสงัซอื

จํานวน 1 ใบ ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ กษ 1908/1004

5 จา้งทําตราสญัลกัษณ์ อ.ส.ค. พรอ้ม 40,000.00       40,000.00       เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจํากดั สามารถ (1993) 40,000.00        หา้งหุน้สว่นจํากดั สามารถ (1993) 40,000.00        จากผูเ้สนอาคารายเดยีว ใบสงัซอื

ตดิตงับรเิวณแนวระเบยีงหอ้ง ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ กษ 1906/440

ผูอ้ํานวยการ

6 เชา่เครอืงจกัรอุปกรณก์ารผลติและ 42,872,760.00  42,872,760.00  คดัเลอืก บรษิทั อะเซพทคิ แพค (ประเทศไทย) จํากดั 45,209,640.00   บรษิทั อะเซพทคิ แพค (ประเทศไทย) จํากดั 42,700,000.00  เนืองจากมคีวามจาํเป็น จซ.142/2561

ส่วนควบ ณ สํานกังาน อ.ส.ค. บรษิทั พาสเจอร ์มลิเลนเนยีม จํากดั 45,569,160.00 เร่งด่วน หากล่าชา้อาจเกดิผล

ภาคเหนือตอนบน บรษิทั ไลน์เมกเกอร ์เอน็จเินยีรงิ จํากดั 45,389,400.00  เสยีหายแก่ อ.ส.ค.

7 ซอืเครอืงดูดฝุ่นขนาด 15 ลติร 26,000.00       26,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษิทั เพอืนเกษตรปากชอ่ง จํากดั 25,800.00        บรษิทั เพอืนเกษตรปากช่อง จํากดั 25,800.00        จากผูเ้สนอาคารายเดยีว ใบสงัซอื

จํานวน 2 เครอืง ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ กษ 1906/487

8 ซอืเครอืงอดัฉีดแรงดนัสูง จํานวน 112,944.00      112,944.00      เฉพาะเจาะจง บรษิทั เพอืนเกษตรปากชอ่ง จํากดั 112,900.00       บรษิทั เพอืนเกษตรปากช่อง จํากดั 25,800.00        จากผูเ้สนอาคารายเดยีว ใบสงัซอื

1 เครอืง ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ กษ 1906/493

รายงานผลการจดัซือจดัจ้าง ประจาํเดือนกรกฏาคม 2561



ลาํดบั งานทีจดัซือจดัจ้าง งบประมาณ ราคากลาง วิธีการจดัหา ผู้เสนอราคา ราคาทีเสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคาซือ/จ้าง เหตุผลทีจดัซือจดัจ้าง เลขทีสญัญา 

9 ซอืเครอืงปรบัอากาศ จํานวน 2 เครอืง 34,000.00       34,000.00       เฉพาะเจาะจง บรษิทัเอม็ม่า แอนด ์แอรเ์อน็จเินียรงิ จํากดั 33,600.00        บรษิทัเอม็มา่ แอนด์ แอรเ์อ็นจเินยีรงิ จํากดั 33,600.00        จากผูเ้สนอาคารายเดยีว ใบสงัซอื

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ กษ 1906/524

10 จา้งตดิตงัโต๊ะปฏบิตักิารพรอ้มอ่างนํา 2,186,900.00   2,186,900.00   คดัเลอืก บรษิทั เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบลิ จํากดั 1,874,000.00    บรษิทั เอส.เค.เพาเวอรเ์อเบลิ จํากดั 1,874,000.00    เนืองจากมผีูเ้สนอราคา จซ.143/2561

 สํานกังาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เพยีงรายเดยีว

11 จา้งงานปรบัปรุงหอ้งทํางานหวัหน้า 50,000.00       50,000.00       เฉพาะเจาะจง นาย เก่ง แพทยานนท์ 50,000.00        นาย เกง่ แพทยานนท์ 50,000.00        จากผูเ้สนอาคารายเดยีว ใบสงัซอื

กองพสัดุ แผนกจดัซอืจดัจา้ง ฝ่ายพสัดุ ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ กษ 1906(กอท).3/1265

และบรกิาร

12 จา้งเหมาใหค้วามรูแ้ละทศันศกึษา 1,600,000.00   1,600,000.00   คดัเลอืก มหาวทิยาลยับูรพา 1,860,000.00    มหาวทิยาลยับูรพา 1,860,000.00    เป็นผูเ้สนอราคาตําสุด จซ.138/2561

ตามโครงการอบรมผูเ้กษยีณอายุ มหาวทิยาลยัราชภฎัพบูิลสงคราม 1,640,000.00    

ผูป้ฎบิตังิาน อ.ส.ค.ประจําปี 2561 บรษิทั เอม็.เค.เวย ์(ประเทศไทย) จํากดั 1,860,000.00    

13 จา้งทปีรกึษาจา้งทปีรกึษาโครงการยก 400,000.00      400,000.00      เฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 400,000.00       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 400,000.00      จากผูเ้สนอาคารายเดยีว จซ.140/2561

ระดบัการกํากบัดูแลกจิการทดี ี(CG)และ ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัฯ

การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

และสงิแวดลอ้ม (CSR)


