
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุอุปกรณ ซอมแซม

หองน้ํา ส.ตส.

            190.00             190.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 190.- บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 190.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2561

2 ซื้อเครื่องเขียน-แบบพิมพ 

ทดแทนของเดิม ฝ.ทม.

         3,741.00          3,741.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการคาของ สกสค.

ราคาที่เสนอ 3,741.- 

บาท

องคการคาของ สกสค.

ที่ตกลงซื้อ/จาง 3,741.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2561

3 จางพิมพใบเสร็จรับเงิน/

ใบกํากับภาษี จํานวน 200 เลม

        40,000.00         40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศ

ไทย จํากัด (สาขา4)

ราคาที่เสนอ 40,000.- 

บาท

ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศ

ไทย จํากัด (สาขา4)

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

40,000.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 2 ม.ค. 2562

4 ซื้อน้ําดื่ม          1,971.00          1,971.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา ราคาที่เสนอ 

1,971.- บาท

หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,971.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

บันทึกขอความ 

สวนพัสดุ ส.บก.

ลงวันที่ 3 ม.ค. 2562

5 ซื้อของรวมพิธีทําบุญตักบาตร 

เพื่อใชในวันขึ้นปใหม ของ

กระทรวงคมนาคม และ

กระทรวงทรัพยฯ

         4,972.90          4,972.90 วิธีเฉพาะเจาะจง รานไพศาลเครื่องเขียน 

ราคาที่เสนอ 385.20 

บาท

รานไพศาลเครื่องเขียน 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

382.50 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 4 ม.ค. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2562

สวนพัสดุ ฝายอํานวยการ สํานักบริหารกลาง

วันที่   31   เดือน  มกราคม   พ.ศ 2562

แบบ สขร. 1



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

หางหุนสวนจํากัด ศ.ชัย

วิวัธน ราคาที่เสนอ 

973.70 บาท

หางหุนสวนจํากัด ศ.ชัย

วิวัธน ราคาที่ตกลงซื้อ/

จาง 973.70 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 4 ม.ค. 2562

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด 

(มหาชน) ราคาที่เสนอ 

3,134.- บาท

บริษัท ซีพี ออลล จํากัด

 ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

3,134.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 4 ม.ค. 2562

รานดอกไมแผงลอย

ปากคลองตลาด ราคาที่

เสนอ 480.- บาท

รานดอกไมแผงลอย

ปากคลองตลาด ราคาที่

ตกลงซื้อ/จาง 480.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 4 ม.ค. 2562

6 ซื้อวัสดุอุปกรณ ซอมแซมสวน

ที่ชํารุดภายในสํานักงานกลาง 

อ.อ.ป.

         4,360.00          4,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 4,360.- 

บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 4,360.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 8 ม.ค. 2562

7 ซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม ฝ.อก.

        11,973.30         11,973.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 11,973.30

 บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

11,973.30 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 8 ม.ค. 2562

8 ซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม ฝ.ทม.

         5,992.00          5,992.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรคอม สมารท

 จํากัด 

ราคาที่เสนอ 5,992.- 

บาท

บริษัท โปรคอม สมารท

 จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

5,992.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 8 ม.ค. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

9 ซื้อเครื่องใชเบ็ดเตล็ด ทดแทน

ของเดิม ฝ.ทม.

            899.00             899.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 899.- บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

899.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 10 ม.ค. 2562

10 ซื้อเครื่องเขียนฯ และเครื่องใช

เบ็ดเตล็ด ทดแทนของเดิม 

ฝ.กส.

        12,000.00         12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 11,175.07

 บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

11,175.07 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 10 ม.ค. 2562

11 ซื้อเครื่องเขียนฯ และของใช

เบ็ดเตล็ด ทดแทนของเดิม 

ฝ.กส.

         5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการคาของ สกสค.

ราคาที่เสนอ 3,222.- 

บาท

องคการคาของ สกสค.

ที่ตกลงซื้อ/จาง 3,222.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 15 ม.ค. 2562

12 ซื้อเครื่องเขียนฯ ทดแทน

ของเดิม ฝ.อก.

         2,500.00          2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการคาของ สกสค.

ราคาที่เสนอ 2,448.- 

บาท

องคการคาของ สกสค.

ที่ตกลงซื้อ/จาง 2,448.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 15 ม.ค. 2562

13 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 

และจัดซื้ออุปกรณที่ชํารุด

        11,500.00         11,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 11,500.- 

บาท

นายมนตรี มุมทอง 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

11,500.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 16 ม.ค. 2562

14 ซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม ฝ.อก.

         1,950.00          1,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรคอม สมารท

 จํากัด 

ราคาที่เสนอ 1,926.- 

บาท

บริษัท โปรคอม สมารท

 จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,926.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 ม.ค. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

15 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด รับรอง

แขกรองผูอํานวยการ ทดแทน

ของเดิม

            500.00             500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สรรพสินคา ตั้ง

อั่วเส็ง จํากัด

ราคาที่เสนอ 207.- บาท

บริษัท สรรพสินคา ตั้ง

อั่วเส็ง จํากัด

ที่ตกลงซื้อ/จาง 207.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 24 ม.ค. 2562

16 ซื้อเครื่องใชเบ็ดเตล็ด เพื่อใช

สําหรับหองน้ําสวนกลาง

         7,704.00          7,704.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร แอนด 

เคมีภัณฑ จํากัด ราคาที่

เสนอ 7,704.- บาท

บริษัท เปเปอร แอนด 

เคมีภัณฑ จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

7,704.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 25 ม.ค. 2562

17 ซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม ฝ.อก.

         2,113.25          2,113.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 2,113.25 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,113.25 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 25 ม.ค. 2562

18 ซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม ฝ.กส.

         1,872.50          1,872.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 1,872.50 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,872.50 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 29 ม.ค. 2562

19 ซื้อปุยคอก กาบมะพราว และ

ไมกวาดทางมะพราว

            671.00             671.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญภัณฑ ราคาที่

เสนอ 321.- บาท

รานเจริญภัณฑ

ที่ตกลงซื้อ/จาง 321.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 10 ม.ค. 2562

รานทิ บางกรวย 

นนทบุรี 

ราคาที่เสนอ 350.- บาท

รานทิ บางกรวย นนทบุรี

ที่ตกลงซื้อ/จาง 350.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 10 ม.ค. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

20 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด และเครื่อง

เขียนฯ ทดแทนของเดิม ฝ.อก.

         3,000.00          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 2,505.- 

บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,505.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2562

21 ยายระบบไฟฟา ณ อาคารโรง

จอดรถที่บานพักสวัสดิการ อ.

อ.ป.

         3,490.00          3,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 3,490.- 

บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 3,490.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 28 ม.ค. 2562

22 ซื้อเครื่องใชเบ็ดเตล็ด กลอง

ลอเลื่อน ของงานสารบรรณ

         9,000.00          9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด  

ราคาที่เสนอ 8,931.- 

บาท

บริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

8,931.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 30 ม.ค. 2562

23 จางพิมพสิ่งพิมพ ซองขาว 

จํานวน 10,000 ซอง

        10,700.00         10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพชร

รัตน เปเปอร 

ราคาที่เสนอ 2,505.- 

บาท

หางหุนสวนจํากัด เพชร

รัตน เปเปอร

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,505.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 31 ม.ค. 2562
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