
 

รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 
 

ลำดับ รายการงบลงทุน วงเงิน 
(บาท) 

วิธีการจัดหา การดำเนินการ 

1 จ้างเหมาปรับปรุงบคอกพัก สำหรับโครีดนม  
(คอก 2) (ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม) 

1,200,000.- e-bidding ลงนามสัญญา 13 มกราคม 2563 
สัญญาเลขที่ จซ.016/2563 

เป็นเงิน 979,000 บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบญัชาวิศวกรรม 

2 จ้างเหมาต่อเติมคลังเก็บวัสดุ 
(สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง) 

2,060,000.- e-bidding ลงนามสัญญา 3 ธ.ค 2562 
สัญญาเลขที่ จซ.012/2563 
เป็นเงิน 1,683,841.24 บาท 

บริษัท พี เอส วาย เอ็นเตอรไ์พรส ์จำกัด 
3 จ้างเหมาก่อสร้างสำนักงาน 2 ชั้น พื้นที่  

320 ตร.ม (สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้) 
4,570,000.- e-bidding ลงนามสัญญา 27 มกราคม 2563 

สัญญาเลขที่ จซ.018/2563 
เป็นเงิน 4,160,000 บาท 

บริษัท โพรเซส เอนจิเนียร์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 
4 จ้างเหมาปรับปรุงบระบบบำบัดน้ ำเสีย ระบบ 

ACTIVATED SLUDGEG เป็ น แ บ บ  Membrane 
Bio Reactor ขนาด 200 ลบ.ม./วัน 
(คอก 2) (สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง) 

6,600,000.- e-bidding ลงนามสัญญา 13 มกราคม 2563 
สัญญาเลขที่ จซ.013/2563 
เป็นเงิน 5,696,918.60 บาท 

บริษัท เอ็นไวแคร์ จำกัด 
5 เครื่องทำความเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 100 HP 

(สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง) 
4,000,000.- e-bidding ลงนามสัญญา 5 มีนาคม 2563 

สัญญาเลขที ่จซ.027/2563 
เป็นเงิน 3,584,500.-บาท 

บริษัท ไอ.ที.ซี (1993) จำกัด 
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ลำดับ รายการงบลงทุน วงเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดหา การดำเนินการ 

6 จ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงต่ำหมู่บ้าน ข และ ค. 
(ฝ่ายพัสดุและบริการ) 

1,085,000.- e-bidding ลงนาม 13 กุมภาพันธ์ 2563 
สัญญาเลขที ่จซ.033/2563 
เป็นเงิน 629,499.-บาท 

ห้างหุน้ส่วน เบญศกร เอ็นจิเนยีร่ิง 

7 รถขนส่งน้ำนมดิบ 12 ล้อ ขนาดบรรจุ 20 ตัน  
(สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

4,500,000.- e-bidding ลงนามสัญญา 
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 

สัญญาเลขที่ จซ.017/2563 
เป็นเงิน 4,430,000 บาท 
บริษัท ทีบีซี เอนจิเนียร์ จำกดั 

8 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะและแบบพกพา  
(ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์) 

3,451,500 e-bidding ลงนามสัญญา 
วันที่ 21 มกราคม 2563 

สัญญาเลขที่ จซ.022/2563 
เป็นเงิน 2,399,000.-บาท 

บริษัท ธนาทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
9 ห้องเย็นเก็บผลติภัณฑ์นม  

(สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน) 
 
 

3,000,000.- e-bidding ลงนามสัญญา 5 กุมภาพันธ์ 2563 
สัญญาเลขที ่จซ.028/2563 
เป็นเงิน 2,250,000.-บาท 

บริษัท แปดร้ิวเครื่องเย็นเชยีงใหม่ (1994) จำกัด 

10 โรงเรือนโคทดแทน  
(ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม) 
 

9,936,000.- e-bidding ลงนามสัญญา 22 มกราคม 2564 
สัญญาเลขที่ จซ.017/2564 
เป็นเงิน 7,563,000.-บาท 
จาก หจก.สามารถ (1993) 
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ลำดับ รายการงบลงทุน วงเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดหา การดำเนินการ 

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เครือข่าย อ.ส.ค.  
(ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์) 
 

6,000,000.- e-bidding ลงนามสัญญา 7 พฤษภาคม 2563 
สัญญาเลขที ่จซ.045/2563 
เป็นเงิน 5,930,000.-บาท 

บรษิัท เน็ตแคร์ โซลูชั่นส์ จำกัด 

12 โครงการสารสนเทศ พร้อมใช้ Big data  
(ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์) 

4,000,000.- e-bidding ลงนามสัญญา 29 กันยายน 2563 
สัญญาเลขท่ี จซ. 071/2563 
เป็นเงิน 3,650,000.-บาท 

บริษัท บางสมบุญ จำกัด 
13 โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน ระดับ 4-5 และ  

ระดับ 6-7 เก้าอีสำนักงานผู้ปฏิบัติงาน  
(ฝ่ายท่องเท่ียวเชิงเกษตร) 

86,900.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน 77,682.-บาท 
ร้านสายฝนเฟอร์นิเจอร์ 

14 เครื่องเติมลมยางอัตโนมัติ จำนวน 1 ขุด 
(ฝ่ายท่องเท่ียวเชิงเกษตร) 

15,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน 12,140.-บาท 

บริษัท เพื่อนเกษตรปากช่อง จำกัด 
15 โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 

(ฝ่ายท่องเท่ียวเชิงเกษตร) 
2,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 

เป็นเงิน 2,461.-บาท 
ร้านสายฝนเฟอร์นิเจอร์ 

16 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร จำนวน 2 ชุด 
(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 
 

11,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน 9,000.-บาท 

จาก บริษัท แต้น้ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด 
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ลำดับ รายการงบลงทุน วงเงิน 

(บาท) 
วิธีการจัดหา การดำเนินการ 

17 เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด จำนวน 1 ชุด 
(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 
 

69,900.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน 42,900.-บาท 
จาก บริษัท เอ เอ็ม โอ 

อินเตอร์เนช่ันแนล จำกัด 
18 เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ชุด 

(แผนกวินัยและสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 
21,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 

เป็นเงิน 19,200.-บาท 
จาก สายฝนเฟอร์นิเจอร์ 

19 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 5 ตู ้
(แผนกนิติกรรมสัญญา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 

27,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน 24,075.-บาท 

สายฝนเฟอร์นิเจอร์ 
20 เครื่องคิดเลข 12 หลัก แบบพิมพ์ได้ 

(ฝ่ายบัญชีและการเงิน) 
22,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 

เป็นเงิน 19,950.-บาท 
บริษัท สระบุรีไอทีเฮาส์ จำกัด 

21 เครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง 
(แผนกออกแบบก่อสร้าง ฝ่ายพัสดุและบริการ) 

47,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน 46,000.-บาท 

ร้านมวกเหล็กแอร์ 
22 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน 

(แผนกจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุและบริการ) 
40,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 

เป็นเงิน 39,500.-บาท 
บริษัท วัชรธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด 

23 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน 
(แผนกอาคารสถานที่ฯ ฝ่ายพัสดุและบริการ) 

40,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน 39,500.-บาท 

บริษัท วัชรธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด 

24 รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 2 คัน 
(แผนกรักษาความปลอดภัยฯ ฝ่ายพัสดุและบริการ) 

80,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน 79,000.-บาท 

บริษัท วัชรธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด 
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ลำดับ รายการงบลงทุน วงเงิน 
(บาท) 

วิธีการจัดหา การดำเนินการ 

25 เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า พร้อมอุปกรณ์ 5 เครื่อง 
(แผนกอาคารสถานที่ฯ ฝ่ายพัสดุและบริการ) 

63,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน 39,500.-บาท 

บริษัท เพื่อนเกษตรปากช่อง จำกัด 
26 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ปฏิบัติงานระดับ 4-6  

จำนวน 5 ชุด 
(แผนกออกแบบก่อสร้าง ฝ่ายพัสดุและบริการ)  

32,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน 19,950.-บาท 
จาก สายฝนเฟอร์นิเจอร์ 

27 ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ชุด 
(แผนกออกแบบก่อสร้าง ฝ่ายพัสดุและบริการ) 

16,500.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน 13,500.-บาท 

จาก บริษัท แต้น่ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด 
28 เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 6 จำนวน 1 ชุด 

(แผนกรักษาความปลอดภัยฯ ฝ่ายพัสดุและบริการ) 
3,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 

เป็นเงิน 2,800.-บาท 
จาก สายฝนเฟอร์นิเจอร์ 

29 เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 5 จำนวน 1 ชุด 
(แผนกรักษาความปลอดภัยฯ ฝ่ายพัสดุและบริการ) 

1,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน 900.-บาท 

จาก สายฝนเฟอร์นิเจอร์ 
30 เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า โรงสูบ 1 และ โรงสูบ 2 

(ฝ่ายพัสดุและบริการ) 
470,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 

จซ.009/2563 
เป็นเงิน 430,140.-บาท 

นายสมนึก เกิดสูงเนิน 
31 กล้องบันทึกวีดีโอ จำนวน 1 ชุด 

(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 
 

50,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจ่ายแล้ว 
เป็นเงิน 49,746.-บาท 

บริษัท บิ๊กคาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
รวมเป็นเงินงบประมาณ 51,501,800.-   
 


