
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 จางพิมพใบเสร็จรับเงิน (การ

ทองเที่ยว) จํานวน 100 เลม

        27,500.00         27,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศ

ไทย จํากัด (สาขา4)

ราคาที่เสนอ 27,500.- 

บาท

ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศ

ไทย จํากัด (สาขา4)

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

27,500.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 5 ก.พ. 2562

2 ซอมแซมฝาเพดาน และจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ

         4,000.00          4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ 

จํากัด (สาขาบางบัว

ทอง) ราคาที่เสนอ 

3,075.- บาท/แผน

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ 

จํากัด (สาขาบางบัวทอง)

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

3,075.-

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 5 ก.พ. 2562

บริษัท สหอลูมินั่ม จํากัด

ราคาที่เสนอ 300.01 

บาท

บริษัท สหอลูมินั่ม จํากัด

ที่ตกลงซื้อ/จาง 300.01

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 5 ก.พ. 2562

3 ซื้อวัสดุอุปกรณ ซอมแซมสวน

ที่ชํารุดของสํานักงาน

         2,555.00          2,555.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 2,555.- 

บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 2,555.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 6 ก.พ. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2562

สวนพัสดุ ฝายอํานวยการ สํานักบริหารกลาง

วันที่   28   เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ 2562

แบบ สขร. 1



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

4 จางเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง

และตรวจเช็คระยะรถยนต 

หมายเลขทะเบียน 3ศ 4235 

กทม.

         1,050.00          1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลึก จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 1,050.- 

บาท

บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลึก จํากัด 

(มหาชน)  

ที่ตกลงซื้อ/จาง 1,050.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 7 ก.พ. 2562

5 ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4         16,906.00         16,906.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด 

ราคาที่เสนอ 16,906.- 

บาท

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

16,906.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 13 ก.พ. 2562

6 ซอมแซมเครื่องเสียง (ลําโพง)          1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นัฐพงษ เซลส

แอนดเซอรวิส จํากัด

ราคาที่เสนอ 715.- บาท

บริษัท นัฐพงษ เซลส

แอนดเซอรวิส จํากัด

ที่ตกลงซื้อ/จาง 715.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 14 ก.พ. 2562

7 ซอมแซมรถยนต หมายเลข

ทะเบียน ฮฉ 9297 กทม.

         1,445.00          1,445.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลึก จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 1,445.- 

บาท

บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลึก จํากัด 

(มหาชน)  

ที่ตกลงซื้อ/จาง 1,445.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 14 ก.พ. 2562

8 ซื้อเครื่องเขียน ทดแทน

ของเดิม ฝ.อก.,ฝ.กส.

         1,600.00          1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 1,499.03 

บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,499.03 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 14 ก.พ. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

9 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสํารอง

ไฟฟาสําหรับระบบกลองวงจร

ปด

            771.00             771.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 771.- บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

771.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 15 ก.พ. 2562

10 ซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม สวนพัสดุ

         2,140.00          2,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 2,140.- 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 2,140.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 20 ก.พ. 2562

11 ซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม ฝ.อก.

         5,189.50          5,189.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 5,189.50 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

5,189.50 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 22 ก.พ. 2562

12 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

 และเดินสายโทรศัพทภายใน 

หอง ส.ธต.

        13,000.00         13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 13,000.- 

บาท

นายมนตรี มุมทอง 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

13,000.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 25 ก.พ. 2562

13 ซื้อเครื่องเขียน-แบบพิมพ และ

ของใชเบ็ดเตล็ด ทดแทน

ของเดิม งานสารบรรณ

         1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 690.- บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

690.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 25 ก.พ. 2562

14 ซื้อน้ํากลั่นเติมแบตเตอรี่รถบัส

 ทะเบียน 41-6898 กทม.

            576.00             576.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลึก จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 576.- บาท

บริษัท ปตท. น้ํามันและ

การคาปลึก จํากัด 

(มหาชน)  

ที่ตกลงซื้อ/จาง 576.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 26 ก.พ. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

15 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด กระดาษ

ทิชชู เพื่อใชสําหรับหองน้ํา

สวนกลาง

         7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร แอนด 

เคมีภัณฑ จํากัด

ราคาที่เสนอ 6,056.20 

บาท

บริษัท เปเปอร แอนด 

เคมีภัณฑ จํากัด

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

6,056.20 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 26 ก.พ. 2562

16 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

 หอง ออป.กลาง

         1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 1,000.- 

บาท

นายมนตรี มุมทอง 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,000.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 28 ก.พ. 2562

17 ซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อซอมแซม

สํานักงานกลาง สวนที่ชํารุด

         2,901.00          2,901.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 2,901.- 

บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 2,901.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 28 ก.พ. 2562


	ก.พ.

