
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 

จํานวน 200 รีม

        16,906.00         16,906.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด

 ราคาที่เสนอ 750.- บาท

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด

 ที่ตกลงซื้อ/จาง 750.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 มี.ค. 2562

2 ซื้อกระดาษทิชชู และถุงดํา          7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร แอนด 

เคมีภัณฑ จํากัด

ราคาที่เสนอ 6,912.20 

บาท

บริษัท เปเปอร แอนด 

เคมีภัณฑ จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

6,912.20 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 29 มี.ค. 2562

3 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด สําหรับ

เลี้ยงรับรองแขก หองรอง

ผูอํานวยการ

            500.00             500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการคาของ สกสค.

ราคาที่เสนอ 125.- บาท

องคการคาของ สกสค.

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

125.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 29 มี.ค. 2562

4 ซื้อเครื่องเขียน-แบบพิมพ ของ

 ฝ.กส.และ ฝ.อก.

         1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการคาของ สกสค.

ราคาที่เสนอ 335.- บาท

องคการคาของ สกสค.

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

335.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 2 เม.ย. 2562

5 จัดซื้ออุปกรณซอมแซม สวนที่

ชํารุดของสํานักงานกลาง

         1,920.00          1,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการคาของ สกสค.

ราคาที่เสนอ 1,920.- 

บาท

องคการคาของ สกสค.

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,920.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 2 เม.ย. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2562

สวนพัสดุ ฝายอํานวยการ สํานักบริหารกลาง

วันที่   30   เดือน  เมษายน   พ.ศ 2562

แบบ สขร. 1



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

6 ซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม งานบริหารทั่วไป

         1,900.00          1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 1,845.75 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,845.75 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 5 เม.ย. 2562

7 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด ธงชาติไทย

และธงตราสัญลักษณ ร.10 

เพื่อใชในงานพระราชพิธีฯ

         2,500.00          2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ธงวันชาติ ราคาที่

เสนอ 2,200.- บาท

ราน ธงวันชาติ 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,200.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

บันทึกขอความ 

สวนพัสดุ ส.บก.

ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562

8 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด ผาตวน 

จํานวน 6 มวน เพื่อใชในงาน

พระราชพิธีฯ

         6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ซัน ไซน แฟบริค

ราคาที่เสนอ 4,200.- 

บาท

ราน ซัน ไซน แฟบริค

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

4,200.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562

9 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ดในการจัด

งานพิธีรดน้ําเทศกาลสงกรานต

 ป 2562

            370.00             370.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน อึ้งไทเส็ง 

ราคาที่เสนอ 370.- บาท

ราน อึ้งไทเส็ง

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

370.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2562

10 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด สวานไร

สาย เพื่อใชในการซอมแซม

และบํารุงรักษาอาคารสถานที่

         2,900.00          2,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 2,900.- 

บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 2,900.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 เม.ย. 2562

11 จางพิมพสิ่งพิมพ ซองขาว 

จํานวน 10,000 ซอง

        10,700.00         10,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพชร

รัตน เปเปอร

ราคาที่เสนอ 10,700.- 

บาท

หางหุนสวนจํากัด เพชร

รัตน เปเปอร

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

10,700.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

12 ซื้อวัสดุอุปกรณ ติดตั้งฟลมติด

กระจกหองผูอํานวยการ

         3,500.00          3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอ็น แอนด ไอ 

มอเตอร

ราคาที่เสนอ 3210.- 

บาท

ราน เอ็น แอนด ไอ 

มอเตอร

ที่ตกลงซื้อ/จาง 3,210.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 25 เม.ย. 2562

13 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร PC 

เพื่อทดแทนของเกาที่ชํารุด 

ของ ฝ.ทม.

        17,000.00         17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที 

อินฟนิท จํากัด

ราคาที่เสนอ 15,540.- 

บาท

บริษัท แอดไวซ ไอที 

อินฟนิท จํากัด

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

15,540.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 25 เม.ย. 2562

14 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด ทดแทน

ของเดิม เพื่อใชในหอง

ผูอํานวยการ

         1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 822.- บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

822.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 26 เม.ย. 2562

15 จางทําตรายาง จํานวน 3 อัน 

ทดแทนของเดิมที่ชํารุด ของ

งานสารบรรณ

            500.00             500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานธนภัทร

ราคาที่เสนอ 240.- บาท

รานธนภัทร

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

240.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 26 เม.ย. 2562

16 จัดซื้อหนังสือพิมพประจําเดือน

 พ.ค. 62 ของ ฝ.กส.

         4,100.00          4,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เมงรับสง

หนังสือพิมพ 

ราคาที่เสนอ 3,565.- 

บาท

ราน เมงรับสง

หนังสือพิมพ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 3,565.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 29 เม.ย. 2562


	เม.ย.

