
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 ซื้อน้ําดื่ม          1,701.00          1,701.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา ราคาที่เสนอ 

1,701.- บาท

หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,701.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

บันทึกขอความ 

สวนพัสดุ ส.บก.

ลงวันที่ 2 พ.ค. 2562

2 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด เพื่อ

ทดแทนของเดิม งานการ

ประชุม

         3,000.00          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน)

ราคาที่เสนอ 2,239.01-

 บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน)

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,239.01 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 7 พ.ค. 2562

3 ซื้อเครื่องใชสํานักงาน หมึก

พิมพ จํานวน 3 กลอง เพื่อ

ทดแทนของเดิม งานการ

ประชุม

        10,000.00         10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 6,741.- 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

6,741.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 7 พ.ค. 2562

4 ซื้อพวงมาลัยและพานบุผา เพื่อ

เขาเฝาฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจาฯ

         3,900.00          3,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ปาอุดม 

ปากคลองตลาด ราคาที่

เสนอ 2,100.- บาท

ราน ปาอุดม 

ปากคลองตลาด

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,100.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 8 พ.ค. 2562

ราน นพคุณ  ราคาที่

เสนอ 1,800.- บาท

ราน นพคุณ

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,800.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 8 พ.ค. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม 2562

สวนพัสดุ ฝายอํานวยการ สํานักบริหารกลาง

วันที่   31   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ 2562

แบบ สขร. 1



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

5 ซื้อแจกันดอกไม จํานวน 2 

แจกัน เพื่อใชสําหรับถวาย

เบื้องหนาพระฉายาลักษณและ

รวมลงนามถวายพระพรฯ ณ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

สภากาชาดไทย

         3,000.00          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พิมพฟลอริสท 

ราคาที่เสนอ 3,000.- 

บาท

ราน พิมพฟลอริสท 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

3,000.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 10 พ.ค. 2562

6 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด กระดาษ

ทิชชู และสบูเหลว เพื่อ

ทดแทนของเดิม งานบริหาร

ทั่วไป

         6,100.00          6,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร แอนด 

เคมีภัณฑ จํากัด ราคาที่

เสนอ 6,056.20 บาท

บริษัท เปเปอร แอนด 

เคมีภัณฑ จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

6,056.20 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 10 พ.ค. 2562

7 ซื้ออุปกรณในการจัดกิจกรรม

วันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ.

 2562

         3,000.00          3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สวนสวรรค 

นนทบุรี ราคาที่เสนอ 

810.- บาท

ราน สวนสวรรค 

นนทบุรี 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

810.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 13 พ.ค. 2562

ราน กระถางท็อป 

นนทบุรี ราคาที่เสนอ 

1,775.- บาท

ราน กระถางท็อป 

นนทบุรี 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,775.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 13 พ.ค. 2562

ราน แคคตัส บางใหญ 

นนทบุรี ราคาที่เสนอ 

400.- บาท

ราน แคคตัส บางใหญ 

นนทบุรี

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

400.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 13 พ.ค. 2562

8 ซื้อเครื่องเขียน-แบบพิมพ 

Index จํานวน 10 กลอง ของ 

งานการประชุม

         1,200.00          1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 969.96 

บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

969.96 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 13 พ.ค. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

9 ซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อซอมแซม

กลอนประตูกระจกบานสวิง 

ส.นผ. และโชคประตูกระจก

บานสวิง (หองอาหาร) ส.บก.

         1,100.00          1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหอลูมินั่ม จํากัด

 ราคาที่เสนอ 1,100.- 

บาท

บริษัท สหอลูมินั่ม จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,100.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 15 พ.ค. 2562

10 ซื้อวัสดุอุปกรณ ในการจัด

อบรม ฝ.ทม.

         1,863.00          1,863.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด (มหาชน)

ราคาที่เสนอ 1,863.- 

บาท

บริษัท สยามแม็คโคร 

จํากัด (มหาชน)

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,863.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 17 พ.ค. 2562

11 ซื้อเครื่องใชเบ็ดเตล็ด เพื่อใช

รับรองแขกรองผูอํานวยการ

            300.00             300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาบางบอน

ราคาที่เสนอ 189.- บาท

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็น

เตอร จํากัด (มหาชน) 

สาขาบางบอน

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

189.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 17 พ.ค. 2562

12 ซื้อเครื่องใชเบ็ดเตล็ด ภาพ

รัชกาลที่ 9 และภาพพระ

ราชินีพรอมกรอบรูป เพื่อติดตั้ง

 ณ หองรองผูอํานวยการ 2

            830.00             830.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ไพศาลโฟโต ดิจิตอล

ราคาที่เสนอ 830.- บาท

ราน ไพศาลโฟโต ดิจิตอล

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

830.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 17 พ.ค. 2562

13 ซื้อหมึกปริ้นเตอร เพื่อทดแทน

ของเดิม ของงานบริหารทั่วไป

         1,900.00          1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 1,845.75 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,845.75 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 21 พ.ค. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

14 ซื้อพวงหรีด เพื่อเคารพศพ 

นพ.ไมเคิล เฟดเดอริค ฮอว

กินส ผูรวมบริจาคปลูกปาใน

โครงการ อพสธ. ณ วัดโสมนัส

         1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พิมพฟลอริสท 

ราคาที่เสนอ 1,000.- 

บาท

ราน พิมพฟลอริสท 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,000.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 22 พ.ค. 2562

15 ซอมแซมรถบัสหมายเลข

ทะเบียน 41-6898 กทม.

        22,597.94         22,597.94 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยรัชการ 

(กรุงเทพ) จํากัด

ราคาที่เสนอ 22,597.94

 บาท

บริษัท ชัยรัชการ 

(กรุงเทพ) จํากัด

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

22,597.94 บาท

พิจารณาจากเกณฑ

ราคาประกอบเกณฑ

คุณภาพ เนื่องจากเปน

ศูนยบริการ รถยี่หอ 

HINO โดยเฉพาะ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 24 พ.ค. 2562

16 ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 

จํานวน 200 รีม

        16,906.00         16,906.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด

 ราคาที่เสนอ 16,906.-

 บาท

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ 

ดิจิตอล ซินเนอรจี จํากัด

 ที่ตกลงซื้อ/จาง 

16,906.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 29 พ.ค. 2562

17 ซื้ออุปกรณเครื่องใชเบ็ดเตล็ด 

เพื่อใชสําหรับเปนอุปกรณใน

การผลิตสื่อวีดิทัศน จัดงาน

นิทรรศการ ฝ.กส.

         2,500.00          2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 2,204.02 

บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,204.02 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562

18 ซื้อหมึกปริ้นเตอร เพื่อทดแทน

ของเดิม ฝ.กส.

         3,500.00          3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 3,210.- 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

3,210.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562

19 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด ธงตรา

สัญลักษณพระบรมราชินีฯ 

จํานวน 10 ผืน

            500.00             500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน สมใจ (สี่แยกวัน

ชาต)ิ

ราคาที่เสนอ 500.- บาท

ราน สมใจ (สี่แยกวัน

ชาต)ิ

ที่ตกลงซื้อ/จาง 500.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 31 พ.ค. 2562


	พ.ค.

