
ลาํดบั งานที่จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง วธิีการจัดหา ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาซื้อ/จ้าง เหตุผล เลขที่สัญญา 

1 ตูเ้กบ็เอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 5,000.00          5,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั แตน้ํ่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จาํกดั 5,000.00          บริษทั แตน้ํ่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จาํกดั 5,000.00          เป็นผุเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว ใบสัง่ซื้อ

จาํนวน 1 ตู้ และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด กษ 1901/1507

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค. 6 พย 61

2 ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารทึบ ประตู 2 บาน 14,700.00        14,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั แตน้ํ่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จาํกดั 14,700.00        บริษทั แตน้ํ่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จาํกดั 14,700.00        เป็นผุเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว ใบสัง่ซื้อ

จาํนวน 3 ตู้ และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด กษ 1904/1657

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค. 6 พย 61

3 ตูเ้กบ็เอกสารบานเลื่อนกระจกขนาด 4,900.00          4,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั แตน้ํ่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จาํกดั 4,900.00          บริษทั แตน้ํ่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จาํกดั 4,900.00          เป็นผุเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว ใบสัง่ซื้อ

สูง 3 ฟุต จาํนวน 1 ตู้ และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด กษ 1904/1625

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค. 6 พย 61

4 จา้งซ่อมมอเตอร์ปั๊มนํ้ า โรงสูบ 2 เครื่อง 2/ 67,517.00        67,517.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวานซ์ อินดสัเทรียล เซอร์วิส 67,517.00        บริษทั แอดวานซ์ อินดสัเทรียล เซอร์วิส 67,517.00        เป็นผุเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว ใบสัง่ซื้อ

และเครื่อง 2/2 จาํนวน 1 งาน และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด กษ 1906(กอท).3/34

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค. 7 พย 61

5 ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารกระจกบานเลื่อน 9,000.00          9,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั แตน้ํ่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จาํกดั 9,000.00          บริษทั แตน้ํ่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จาํกดั 9,000.00          เป็นผุเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว ใบสัง่ซื้อ 

จาํนวน 2 ตู้ และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด กษ 1906/723

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค. 6 พย 61

6 เปลียนสายไฟแรงสูงทางเขา้ศูนยฝ์ึกอบรม 180,000.00      180,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  เกิดสูงเนิน 148,000.00      นายสมนึก  เกิดสูงเนิน 148,000.00      เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว จซ.016/2562

ถึงจุดหมอ้แปลง จาํนวน 1 งาน และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด 6 พย 61

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

7 จา้งทาํอาหารเชา้บา้นพกัรับรอง 150,000.00      150,000.00      เฉพาะเจาะจง นางทองดี  นิลตา 150,000.00      นางทองดี  นิลตา 150,000.00      เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว จซ.009/2562

และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด 26 ตค 61

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

8 เช่าเครื่องอุปกรณ์ โรงงานผลิตภณัฑน์ม 4,000,000.00   4,000,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เดด็ตรา แพค็ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,000,000.00   บริษทั เดด็ตรา แพค็ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,000,000.00   เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว จซ.012/2562

อ.ส.ค. ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 - และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด จซ.013/2562

31 ธนัวาคม2563 รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค. จซ.014/2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน ตุลาคม 2561



ลาํดบั งานที่จัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง วธิีการจัดหา ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาซื้อ/จ้าง เหตุผล เลขที่สัญญา 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน ตุลาคม 2561

9 วสัดุสาํรอง จาํนวน 2 รายการ 23,800.00        23,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรจนาภณัฑ์ 23,800.00        ร้านรจนาภณัฑ์ 23,800.00        เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว ใบสัง่ซื้อ

และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด กษ 1906(กพด).2/673

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค. 12 ตค 61

10 เกลือป่น จาํนวน 520,000 กิโลกรัม 1,379,872.00   1,379,872.00   สอบราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เกลือสมุทรวรวฒัน์ 1,379,872.00   ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เกลือสมุทรวรวฒัน์ 1,379,872.00   เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว จซ.008/2562

และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด 25 ตค 61

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

11 ไดแคลเซียมฟอสเฟต จาํนวน 400,000 กก 3,676,000.00   3,676,000.00   สอบราคา บริษทั พ.ีเค.พ.ีโอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จาํกดั 3,656,000.00   บริษทั พ.ีเค.พ.ีโอเวอร์ซีส์ เทรดดิ้ง จาํกดั 3,656,000.00   เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว จซ.007/2562

และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด 19 ตค 61

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

12 รถขนส่งนํ้ านมดิบขนาดบรรจุ 15 ตนั 3,900,000.00   3,900,000.00   e-bidding บริษทั ที บี ซี เอนจิเนียร์ จาํกดั 3,664,750.00   บริษทั ที บี ซี เอนจิเนียร์ จาํกดั 3,660,000.00   เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว จซ.021/2562

จาํนวน 1 คนั (บริษทั ลดราคาให้) และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด 14 พย 61

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

13 อาหารโคพอ่พนัธ์ จาํนวน 1,300 กระสอบ 487,500.00      487,500.00      ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จุฬาปศุสตัว์ 487,500.00      ห้างหุ้นส่วนจาํกดั จุฬาปศุสตัว์ 487,500.00      เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว จซ.027/2562

และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด 6 ธค 61

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

14 ซิงคอ์อกไซด ์จาํนวน 10,500 กระสอบ 1,293,600.00   1,293,600.00   สอบราคา 1 บริษทั เอเชียนโปรไบโอเทค จาํกดั 101.00             บริษทั อุทิศเอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 1,029,000.00   เป็นผูเ้สนอราคาตํ่าสุด จซ.006/2562

 เสนอราคากิโลกรัมละ และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด 29 ตค 61

2 บริษทั อุทิศเอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 98.00               รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

 เสนอราคากิโลกรัมละ


