
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดงาน

ครบรอบวันสถาปนา อ.อ.ป. ป

 2562 โดย งานบริหารทั่วไป

         6,570.00          6,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกบเตนท 

ราคาที่เสนอ 4,000.- 

บาท

รานกบเตนท 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

4,000.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง รานบายศรีไทย

ราคาที่เสนอ 40.- บาท

รานบายศรีไทย

ที่ตกลงซื้อ/จาง 40.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง รานเอ มาลัย

ราคาที่เสนอ 1,350.- 

บาท

รานเอ มาลัย

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,350.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง รานหมวย 

ปากคลองตลาด

ราคาที่เสนอ 1,180.- 

บาท

รานหมวย 

ปากคลองตลาด

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,180.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 1 ส.ค. 2562

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อไวใช

ซอมแซมและไวใชตกแตงใน

งานพระราชพิธีฯ

         7,325.00          7,325.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 7,325.- 

บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 7,325.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

บันทึกขอความ 

สวนพัสดุ ส.บก.

ลงวันที่ 2 ส.ค. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2562

สวนพัสดุ ฝายอํานวยการ สํานักบริหารกลาง

วันที่   31   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ 2562

แบบ สขร. 1



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

3 จางพิมพสิ่งพิมพ 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

จํานวน 100 เลม ใบเสร็จเลม

เล็ก จํานวน 150 เลม

        28,550.00         28,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศ

ไทย จํากัด (สาขา4)

ราคาที่เสนอ 28,550.- 

บาท

ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศ

ไทย จํากัด (สาขา4)

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

28,550.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 5 ส.ค. 2562

4 ซื้อเครื่องใชสํานักงาน เพื่อใช

ในงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาฯ งานบริหารทั่วไป

         2,500.00          2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเทอดธงทอง 

ราคาที่เสนอ 500.- บาท

รานเทอดธงทอง 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

500.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 5 ส.ค. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซี.

เอส.เท็กซไทล

ราคาที่เสนอ 1,360.- 

บาท

หางหุนสวนจํากัด ซี.

เอส.เท็กซไทล

ที่ตกลงซื้อ/จาง 1,360.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 5 ส.ค. 2562

5 ซื้อน้ําดื่ม          2,079.00          2,079.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา ราคาที่เสนอ 

2,079.- บาท

หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,079.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

บันทึกขอความ 

สวนพัสดุ ส.บก.

ลงวันที่ 6 ส.ค. 2562

6 ซื้อกระดาษทิชชูเพื่อใชใน

หองน้ําสวนกลาง งานบริหาร

ทั่วไป

         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 7 ส.ค. 2562

7 ซื้อหมึกพริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม เพื่อใชในงานสารบรรณ

         7,500.00          7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 7,265.30 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

7,265.30 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 13 ส.ค. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

8 ซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อไวใช

ซอมแซมสวนที่ชํารุดใน

สํานักงานฯ

         3,591.00          3,591.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 3,591.- 

บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 3,591.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 13 ส.ค. 2562

9 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 

หอง ส.บง.

         2,900.00          2,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 2,900.- 

บาท

นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,900.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 13 ส.ค. 2562

10 ซื้อเครื่องใชสํานักงาน ทดแทน

ของเดิม เพื่อใชในงานการ

ประชุม

         8,000.00          8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 6,741.- 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

6,741.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 19 ส.ค. 2562

11 ซื้อเครื่องใชเบ็ดเตล็ดและ

เครื่องใชสํานักงาน ทดแทน

ของเดิม เพื่อใชในงานการ

ประชุม

         2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 548.- บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

548.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 19 ส.ค. 2562

12 ซื้อเครื่องดับเพลิง เพื่อทดแทน

ของเกาที่ชํารุด งานซอมบํารุง

         2,889.00          2,889.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟรคิลเลอร เอ็น

จิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส

 จํากัด

ราคาที่เสนอ 2,889.- 

บาท

บริษัท ไฟรคิลเลอร เอ็น

จิเนียริ่ง แอนด เซอรวิส

 จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,889.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 19 ส.ค. 2562

13 ซื้ออุปกรณเบ็ดเตล็ด เพื่อ

บํารุงรักษาตนไมบริเวณ

โดยรอบ อ.อ.ป. งานบริหาร

ทั่วไป

         3,500.00          3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สวนมงคล นนทบุรี

ราคาที่เสนอ 360.- บาท

สวนมงคล นนทบุรี

ที่ตกลงซื้อ/จาง 360.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 19 ส.ค. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

วิธีเฉพาะเจาะจง รานผดุงฉัตร I-POT 

นนทบุรี

ราคาที่เสนอ 2,400.- 

บาท

รานผดุงฉัตร I-POT 

นนทบุรี

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,400.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 19 ส.ค. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง รานกระถางท็อป 

นนทบุรี

ราคาที่เสนอ 460.- บาท

รานกระถางท็อป 

นนทบุรี

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

950.99 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 19 ส.ค. 2562

14 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด เพื่อใช

สําหรับเก็บเอกสาร งานพัสดุ

และงานบริหารทั่วไป

         1,700.00          1,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.พ.ีเวิรค จํากัด

 (สํานักงานใหญ)

ราคาที่เสนอ 1,605.- 

บาท

บริษัท เค.พ.ีเวิรค จํากัด

 (สํานักงานใหญ)

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,605.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 21 ส.ค. 2562

15 ซื้อหมึก FAX ทดแทนของเดิม 

เพื่อใชในงานสารบรรณ

         6,000.00          6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 5,189.50 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

5,189.50 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 22 ส.ค. 2562

16 ซื้อพวงมาลาดอกไมสด เพื่อใช

ในงานวันสถาปนากรมปาไม 

ครบรอบ 123 ป ฝ.กส.

         1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานรัชนกฟลอริสท

ราคาที่เสนอ 1,000.- 

บาท

รานรัชนกฟลอริสท

ที่ตกลงซื้อ/จาง 1,000.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 26 ส.ค. 2562

17 จางพิมพนามบัตร รอง

ผูอํานวยการ ฝ.กส.

            642.00             642.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด อารต

โปรเกรส

ราคาที่เสนอ 642.- บาท

หางหุนสวนจํากัด อารต

โปรเกรส

ที่ตกลงซื้อ/จาง 642.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 27 ส.ค. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

18 ซื้อหมึกพริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม เพื่อใชในงานสารบรรณ

         7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 6,302.30 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

6,302.30 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 28 ส.ค. 2562


	ส.ค.

