
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด ผาไวนิล

ขนาด 2.80x2.30 เมตร เพื่อ

ใชตกแตงในงานพระราชพิธีฯ

         1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน กอนหิน อารต 

แอนด ดีไซน

ราคาที่เสนอ 1,500.- 

บาท

ราน กอนหิน อารต 

แอนด ดีไซน

ที่ตกลงซื้อ/จาง 1,500.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2562

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อใชสําหรับ

ซอมแซมสวนที่ชํารุดของ

สํานักงานตางๆ

         3,548.00          3,548.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 3,548.- 

บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 3,548.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2562

3 ซื้ออุปกรณในการจัดเก็บ

เอกสาร เพื่อใชใน ฝ.ทม.

         1,125.00          1,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานประเสริฐ การชาง

ราคาที่เสนอ 1,125.- 

บาท

รานประเสริฐ การชาง

ที่ตกลงซื้อ/จาง 1,125.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2562

4 ซื้อกระดาษทิชชูเพื่อใชใน

หองน้ําสวนกลาง

         5,600.00          5,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร แอนด 

เคมีภัณฑ จํากัด

ราคาที่เสนอ 5,564.- 

บาท

บริษัท เปเปอร แอนด 

เคมีภัณฑ จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

5,564.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2562

5 ซื้อน้ําดื่ม          2,754.00          2,754.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา ราคาที่เสนอ 

2,754.- บาท

หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,754.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

บันทึกขอความ 

สวนพัสดุ ส.บก.

ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2562

สวนพัสดุ ฝายอํานวยการ สํานักบริหารกลาง

วันที่   30   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ 2562

แบบ สขร. 1



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

6 จางซอมแซมกลองวงจรปด

หนาหองผูอํานวยการ อ.อ.ป.

         1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง HD.DIGITAL CCTV 

CO.,LTD.

ราคาที่เสนอ 1,500.- 

บาท

HD.DIGITAL CCTV 

CO.,LTD.

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,500.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง)

ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2562

7 ซื้อเครื่องเบ็ดเตล็ด ทดแทน

ของเดิม เพื่อใชในงานการ

ประชุม

         1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 873.- บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

873.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง)

ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2562

8 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

 ใหกับ ส.บก. ส.กม. ส.นผ. 

ส.ธต.

        18,200.00         18,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 18,200.- 

บาท

นายมนตรี มุมทอง 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

18,200.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2562

9 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด ใชทําความ

สะอาดพื้นที่สวนกลางโดยรอบ

บริเวณ อ.อ.ป.

            600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เจริญภัณฑ

ราคาที่เสนอ 449.40 

บาท

ราน เจริญภัณฑ

ที่ตกลงซื้อ/จาง 449.40

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2562

บริษัท บุญถาวร โฮม

เซ็นเตอร จํากัด

ราคาที่เสนอ 144.- บาท

บริษัท บุญถาวร โฮม

เซ็นเตอร จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

144.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2562

10 ซื้อหมึกปริ้นเตอร รุน Brother

 MFC 7860DW ทดแทน

ของเดิม เพื่อใชในงานสารบรรณ

         5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 4,387.- 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

4,387.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

11 ซื้อตลับผงหมึกและผงหมึก 

Panasonic KX-FLB802 

ทดแทนของเดิม เพื่อใชในงาน

บริหารทั่วไป

         6,676.80          6,676.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 6,676.80 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

6,676.80 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2562

12 ซื้อเครื่องเชียน-แบบพิมพ 

ทดแทนของเดิม เพื่อใชในสวน

พัสดุ

         1,398.00          1,398.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการคาของ สกสค.

ราคาที่เสนอ 1,398.- 

บาท

องคการคาของ สกสค.

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,398.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2562

13 จางซอมเครื่อง PC Acer 

veriton M840G F1 เพื่อใชใน

งานสารบรรณ

         3,500.00          3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน larn/vary service

ราคาที่เสนอ 3,500.- 

บาท

ราน larn/vary service

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

3,500.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2562

14 ซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม สวนพัสดุ

         3,060.20          3,060.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 3,030.20 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

3,030.20 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2562

15 ซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อซอมแซม

หองเก็บเอกสาร ให ฝ.ทม.

            923.00             923.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 923.- บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 923.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2562

16 ซื้อกระดาษถายเอกสาร FA 

เพื่อสํารองใหหนวยงานที่ขอ

เบิก จํานวน 50 รีม

         6,206.00          6,206.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพชร

รัตน เปเปอร

ราคาที่เสนอ 6,206.- 

บาท

หางหุนสวนจํากัด เพชร

รัตน เปเปอร

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

6,206.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2562


	มิ.ย.

