
ลาํดับ งานทีจัดซือจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา ผู้เสนอราคา ราคาทเีสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาซือ/จ้าง เหตุผล เลขทสัีญญา / ใบสังซือ

1 ซือุปกรณ์พร้อมติดตงัในการเพมิประสิทธิภาพ 6,000,000.00           6,000,000.00        อิเลก็ทรอนิกส์ 1. บริษทั เน็ตแคร์ โซลูชนัส์ จาํกดั 5,930,000.00           บริษทั เน็ตแคร์ โซลูชนัส์ จาํกดั 5,930,000.00           มีคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนด จดัทาํสัญญา

โครงสร้างพืนฐานระบบเครือข่ายของ อ.ส.ค. 2. บริษทั ซีเคียวร์ เซอร์ฟ จาํกดั 5,950,000.00           รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค. จซ. 045/2563

ลว. 7 พ.ค. 63

2 จา้งงานถมดินพร้อมบดอดัแน่นพนืทีก่อสร้าง 4,096,000.00           4,096,000.00        คดัเลือก 1. บริษทั เกรท แลนด ์แอนด ์โฮม จาํกดั 4,000,000.00           บริษทั เกรท แลนด ์แอนด ์โฮม จาํกดั 3,970,000.00           เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว จดัทาํสัญญา

อาคารสาํนกังาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ จาํนวน 1 งาน และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนด จซ.046/2563

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค. ลว. 14 พ.ค. 63

3 ขอจดัซือเครืองปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) 49,500.00                49,500.00             เฉพาะเจาะจง 1. มวกเหลก็ แอร์ 49,000.00                มวกเหลก็ แอร์ 49,000.00                เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว ใบสังซือ

ขนาด 36672 บีทีย ูจาํนวน 1 เครือง และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนด กษ 1901/1382

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค. ลว. 7 พ.ค. 63

4 ขอซ่อมรถยนต ์ยหีอ้ โตโยตา้ 17,330.00                17,330.00             เฉพาะเจาะจง 1. ทวศีกัดิเซอร์วสิ 17,330.00                ทวศีกัดิเซอร์วสิ 17,330.00                เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว ใบสังซือ

หมายเลขทะเบียน นข 212 สระบุรี และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนด กษ 1906(กอท.).1/421

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค. ลว. 13 พ.ค. 63

5 จา้งควบคุมงานถมดิน พร้อมบดอดัแน่นพืนทีก่อสร้าง 176,000.00              176,000.00           เฉพาะเจาะจง 1. บริษทั เอม็โปรเจ็ดโฮลดิง จาํกดั 170,000.00              บริษทั เอม็โปรเจ็ดโฮลดิง จาํกดั 164,000.00              เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว จดัทาํสัญญา

อาคารสาํนกังาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ จาํนวน 1 งาน และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนด จซ.047/2563

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค. ลว. 14 พ.ค. 63

6 จา้งพิมพว์สัดุสาํรอง(สิงพิมพ)์ จาํนวน 3 รายการ 55,650.00                55,650.00             เฉพาะเจาะจง 1. ทีจี ปรินท์ 55,450.00                ทีจี ปรินท์ 55,450.00                เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว ใบสังซือ

1. กระดาษตรา อ.ส.ค. จาํนวน 150 รีม และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนด 1906(กพด.).2/280

2. ใบลดหนี/ใบกาํกบัภาษี เล่มที 361-380 จาํนวน 20 เล่ม รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค. ลว. 15 พ.ค. 63

3. กระดาษบนัทึกขอ้ความไม่มีเส้น จาํนวน 150 รีม

7 ขออนุมติัซ่อมแซมหลงัคาบา้นพกั เลขที 465/10 20,000.00                20,000.00             เฉพาะเจาะจง 1. นางสาววนันา สุภานิช 20,000.00                นางสาววนันา สุภานิช 20,000.00                เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว ใบสังซือ

(บา้นพกัรับรองสีขาว) และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนด 1906(กอท.).2/830

รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค. ลว. 20 พ.ค. 63

8 จา้งพิมพว์สัดุสาํรอง จาํนวน 3 รายการ 81,100.00                81,100.00             เฉพาะเจาะจง 1. ร้านรจนาภณัฑ์ 81,000.00                ร้านรจนาภณัฑ์ 81,000.00                เป็นผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว ใบสังซือ

1. แฟ้มสันหนาUD P/F จาํนวน 12,000 แฟ้ม และมีคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนด 1906(กอท.).2/310

2. ซองสีนาํตาลสัน 10” *14” จาํนวน 3,000 ซอง รายละเอียด (TOR) ของ อ.ส.ค. ลว. 28 พ.ค. 63

3. ซองนาํตาลขยายขา้ง 11” *17” จาํนวน 2,500 ซอง  

รายงานผลการจดัซือจดัจ้าง ประจาํเดือน พฤษภาคม 2563


