
ลาํดับ งานทีจ่ัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง วธิีการจัดหา ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาซื้อ/จ้าง เหตุผล เลขทีส่ัญญา 

1 จา้งก่อสร้างลานจอดรถพ่วงและรถบสั 1,519,300.00       1,519,300.00       e-bidding 1. หจก.ทรัพยส์ุวรรมหาศาล 1,270,000.00       3. หจก. ประกอบชยัวิศวกรรม 1,220,000.00           เป็นผูเ้สนอราคาตํ่าสุด ลงนามสญัญา 

2. หจก. รักชาติคา้วสัดุก่อสร้าง 1,365,000.00           และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด 3 เม.ย. 62

3. หจก. ประกอบชยัวิศวกรรม 1,220,000.00           รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

หจก.ทรัพย์สุวรรมหาศาล

(ไม่ผ่านคณุสมบัติ หนังสือรับรองผลงาน

ไม่เป็นไปตาม อ.ส.ค. กาํหนด  (ไม่เกนิ 5 ปี)

2 ซื้ออาหารโค (ชนิดผง) 21 % 3,464,640.00       3,464,640.00       วธิีพเิศษ บริษทั มิตรภาพ อาหารสตัว์ 3,464,640.00       บริษทั มิตรภาพ อาหารสตัว์ 3,464,640.00       เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว ลงนามสญัญา 

จาํนวน 288,000 กิโลกรัม และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด 17 เม.ย. 2562

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

3 นํ้ ามนัแก็สโซฮอล ์95 จาํนวน 437,844.00          437,844.00          เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 437,844.00          บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 437,844.00          เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว ดาํเนินการจดัทาํ PO

12,000 ลิตร และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

4 นํ้ ายาทาํความสะอาดควกิ จาํนวน 57,400.00            57,400.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ ซี เค คอร์ปอเรชัน่ 57,400.00            ร้าน โอ ซี เค คอร์ปอเรชัน่ 57,400.00            เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว ดาํเนินการจดัทาํ PO

70 ถงั และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

5 จกัรเยบ็กระสอบ จาํนวน 1 เครื่อง 14,500.00            14,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน จกัร ดาํรง 14,500.00            ร้าน จกัร ดาํรง 14,500.00            เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว ใบสั่งซื้อลงวนัที่

และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด 22 เม.ย. 2562

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

6 จา้งรือถอนอาคารบา้นพกัพนกังาน 7,000.00              7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสุทธิภทัร สิทธิพล 7,000.00              นายสุทธิภทัร สิทธิพล 7,000.00              เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว ใบสั่งซื้อลงวนัที่

เลขที่ 466/31 หมู่บา้น ข. และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด 23 เม.ย. 2562

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

7 ร้อถอนหอ้งสุขาขา้งสนามฟุตบอล 4,000.00              4,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสุทธิภทัร สิทธิพล 4,000.00              นายสุทธิภทัร สิทธิพล 4,000.00              เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว ใบสั่งซื้อลงวนัที่

และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด 23 เม.ย. 2562

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

8 ซ่อมเครื่องปั๊มนํ้ าพร้อมมอเตอร์ 69,550.00            69,550.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ภูนิคม  วศิวกรรม จาํกดั 69,550.00            บริษทั ภูนิคม  วศิวกรรม จาํกดั 69,550.00            เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว ดาํเนินการจดัทาํ PO

โรงสูบ 1 จาํนวน 1 เครื่อง และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน เมษายน 2562



ลาํดับ งานทีจ่ัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง วธิีการจัดหา ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคดัเลือก ราคาซื้อ/จ้าง เหตุผล เลขทีส่ัญญา 

9 จกัรเยบ็กระสอบ จาํนวน 1 เครื่อง 14,500.00            14,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน จกัรดาํรงค์ 14,500.00            ร้าน จกัรดาํรงค์ 14,500.00            เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว ใบสั่งซื้อลงวนัที่

และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด 22 เม.ย. 2562

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

10 ซ่อมเครื่องปั๊มนํ้ าพร้อมมอเตอร์ 69,550.00            69,550.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ภูนิคม วศิวกรรม จาํกดั 69,550.00            บริษทั ภูนิคม วศิวกรรม จาํกดั 69,550.00            เป็นผูเ้สนอราคาเพยีงรายเดียว ดาํเนินการจดัทาํ PO

โรงสูบ 1 จาํนวน 1 เครื่อง และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

11 จา้งปรับปรุงระบบ Executive 1,995,000.00       1,995,000.00       วธิีคดัเลือก 1. บริษทั เอไจล ์แร็พ จาํกดั 1,995,550.00       1. บริษทั เอไจล ์แร็พ จาํกดั 1,995,550.00       เป็นผูเ้สนอราคาตํ่าสุด สญัญาลงวนัที่

Information System (EIS)  (97.98 คะแนน) และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด 8 พ.ค. 2562

2. บริษทั เพอร์เฟค วชิัน่ มลัติมีเดีย จาํกดั 2,000,000.00       รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

(78.91 คะแนน)

3. บริษทั ออโตบ้ิส อคาเดมิค จาํกดั 2,000,000.00       

(82.91 คะแนน)

12 เช่าเครื่องบรรจุอาหารสตัวร์ะบบ 1,613,000.00       1,613,000.00       วธิีคดัเลือก บ. พงษล์ะออพฒันา (ประเทศไทย) จาํกดั 1,612,500.00       บ. พงษล์ะออพฒันา (ประเทศไทย) จาํกดั 1,612,500.00       เป็นผูเ้สนอราคาตํ่าสุด สญัญาลงวนัที่

สตัวร์ะบบสุญญากาศแบบ 1 หวับรรจุ บ. ธงนาํชยั เทรดดิ้ง จาํกดั 1,613,000.00       และมีคุณสมบตัิตรงตามขอ้กาํหนด 13 พ.ค. 2562

บ. บี โอ เอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั 1,670,000.00       รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.


