
ล ำดบั งำนทีจ่ัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณ รำคำกลำง วธีิกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก รำคำซื้อ/จ้ำง เหตุผล เลขทีสั่ญญำ 

1 อาหารสตัวผ์สมส าเร็จรูป 19,320,000.00   19,320,000.00  วิธีพิเศษ 1. บริษทั เอพีเอฟ 2011 จ ากดั 19,320,000.00  บริษทั เอพีเอฟ 2011 จ ากดั 19,320,000.00  เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว ลงนามสญัญา 

ชนิดเม็ดและชนิดผง และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด 4 ตุลาคม 2562

จ านวน 6 รายการ รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

2 อาหารสตัวผ์สมส าเร็จรูป 48,460,000.00   48,460,000.00  วิธีพิเศษ 1.บริษทั มิตรภาพอาหารสตัว ์จ  ากดั 48,460,000.00  บริษทั มิตรภาพอาหารสตัว ์จ  ากดั 48,460,000.00  เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว จดัท าสญัญา

ชนิดเม็ดและชนิดผง และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด

จ านวน 9 รายการ รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

3 ซ่อมแซมคั้วคาวบอย 3 ชั้น 1,100.00            1,100.00           เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ยนิดี อาร์ท 1,100.00            บริษทั ยนิดี อาร์ท 1,100.00           เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว จดัท า PO

บริเวณแปลง 3,8 และแปลง 9 รวม และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด

2 จุด (แผ่นซ้ิง โลโกว้วัแดง พร้อม รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

ติดตั้งและทาสี จ  านวน 1 ชุด

4 จา้งพิมพส่ิ์งพิมพ์ 55,300.00          55,300.00         เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ทีจี ปร้ิน 55,300.00         บริษทั ทีจี ปร้ิน 55,300.00         เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว จดัท า PO

และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

5 จา้งบุคคลภายนอกเพ่ือจดัป้ายจ ากดั 4,200.00            4,200.00           เฉพาะเจาะจง 1. ร้านยนิดีอาร์ท 4,200.00            ร้านยนิดีอาร์ท 4,200.00           เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว จดัท า PO

ความสูงฯ และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

8 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับติดตั้ง 3,375.00            3,375.00           เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั ยิง่เจริญ โปรแมกซ์ จ  ากดั 3,375.00            บริษทั ยิง่เจริญ โปรแมกซ์ จ  ากดั 3,375.00           เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว จดัท า PO

สญัญาณไฟกระพริบ และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

9 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 2 รายการ 67,000.00          67,000.00         เฉพาะเจาะจง 1. ร้านรจนาภณัฑ์ 67,000.00         ร้านรจนาภณัฑ์ 67,000.00         เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว ใบสัง่ซ้ือลงวนัท่ี

และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด 19 ก.ย. 2562

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

10 จา้งเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 4,500,000.00     4,500,000.00    คดัเลือก 1. บ. รักษาความปลอดภยั รัสมีแจ่มผล จ ากดั 4,410,540.00    บ. รักษาความปลอดภยั ธีระชยั จ  ากดั 4,290,000.00    เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด ด าเนินการจดัท าสญัญา

จ านวน 25 จุด 2. บ. รักษาความปลอดภยั ธีระชยั จ  ากดั 4,290,000.00    และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำเดอืน กนัยำยน 2562



ล ำดบั งำนทีจ่ัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณ รำคำกลำง วธีิกำรจัดหำ ผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืก รำคำซื้อ/จ้ำง เหตุผล เลขทีสั่ญญำ 

3. บ. รักษาความปลอดภยั เอ็นเอ็นเอสฯ 4,365,600.00    รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

11 จา้งพนกังานเพ่ือปฏิบติังาน 2,484,668.40     2,484,668.40    เฉพาะเจาะจง 1. สหกรณ์บริการ ทีโอที จ  ากดั 2,484,668.40    สหกรณ์บริการ ทีโอที จ  ากดั 2,484,668.40    เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว ลงนามสญัญา

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด  30 ก.ย. 2562

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

12 จา้งแรงงานเพ่ือปฏิบติังานส่วนต่างๆ 10,852,380.00   10,852,380.00  เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีเอซีเค สระบุรี 10,852,380.00  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พีเอซีเค สระบุรี 10,852,380.00  เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว ด าเนินการจดัท าสญัญา

ของ อ.ส.ค. ประจ าปีงบประมาณ2563 และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

13 จา้งแรงงานเพ่ือปฏิบติังาน ณ 5,697,960.00     5,697,960.00    คดัเลือก 1. สหกรณบริการทีโอที จ  ากดั 5,330,046.12    สหกรณบริการทีโอที จ  ากดั 5,330,046.12    เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด ลงนามสญัญา

ฝ่ายวิจยัและพฒันาการเล้ียงโคนม 2. ห้างหุ้นจ ากดั วฒันาไฮเทคกรุ๊ป(2003) 5,697,000.00    และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด  30 ก.ย. 2562

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

13 จา้งแรงงานท าความสะอาด และ 597,060.00        597,060.00       เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั เอ็มดีคลีนเซอร์วิส จ ากดั 577,800.00       บริษทั เอ็มดีคลีนเซอร์วิส จ ากดั 577,800.00       เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว ด าเนินการจดัท าสญัญา

งานบริการ อ.ส.ค. กรุงเทพฯ และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.

14 ซ้ือวสัดุส ารองเพ่ือเตรียมไวซ่้อมแซม 3,160.00            3,160.00           เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั เพ่ือนเกษตรปากช่อง 3,160.00           1. บริษทั เพ่ือนเกษตรปากช่อง 3,160.00           เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว เบิกจ่ายเรียบร้อยแลว้

ระบบประปาภายใน อ.ส.ค. และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค.


