
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการ

จัดทําหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ และโรงเรือนขนาดเล็ก

 ส.วป.

        40,950.00         40,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 12,100.- 

บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

12,100.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 27 ส.ค. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส 

เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) สาขาราช

พฤกษ 

ราคาที่เสนอ 1,229.- 

บาท

บริษัท โฮม โปรดักส 

เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) สาขาราช

พฤกษ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 1,229.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 27 ส.ค. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ 

จํากัด (สาขาแจงวัฒนะ)

ราคาที่เสนอ 6,079.05 

บาท

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ 

จํากัด (สาขาแจงวัฒนะ)

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

6,079.05 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 27 ส.ค. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อป อินซูเลชั่น 

แอนด เทรดดิ้ง จํากัด

ราคาที่เสนอ 6,377.20 

บาท

บริษัท ท็อป อินซูเลชั่น 

แอนด เทรดดิ้ง จํากัด

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

6,377.20 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 27 ส.ค. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2562

สวนพัสดุ ฝายอํานวยการ สํานักบริหารกลาง

วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ.ศ 2562

แบบ สขร. 1



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ 

จํากัด (สาขารัตนาธิ

เบศร)

ราคาที่เสนอ 1,004.- 

บาท

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ 

จํากัด (สาขารัตนาธิ

เบศร)

ที่ตกลงซื้อ/จาง 1,004.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 27 ส.ค. 2562

2 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ

 หอง ส.วป.

        12,750.00         12,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 12,750.- 

บาท

นายมนตรี มุมทอง 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

12,750.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 2 ก.ย. 2562

3 ซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการ

จัดทําหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ และโรงเรือนขนาดเล็ก

 (เพิ่มเติม) ส.วป.

         8,839.00          8,839.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 8,839.- 

บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 8,839.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

บันทึกขอความ 

สวนพัสดุ ส.บก.

ลงวันที่ 2 ก.ย. 2562

4 ซื้อน้ําดื่ม          2,457.00          2,457.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา ราคาที่เสนอ 

2,430.- บาท

หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,430.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

บันทึกขอความ 

สวนพัสดุ ส.บก.

ลงวันที่ 4 ก.ค. 2562

5 ซื้อดอกไมติดหนาอกผู

เกษียณอายุ ฝ.ทม.

         1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ธาราฟลาวเวอร จ.

ชัยภูมิ

ราคาที่เสนอ 1,000.- 

บาท

ราน ธาราฟลาวเวอร จ.

ชัยภูมิ

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,000.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 6 ก.ย. 2562

6 ซื้อของรางวัลสําหรับผู

เกษียณอายุ ฝ.ทม.

         5,940.00          5,940.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สมาคมสโมสรองคการ

อุตสาหกรรมปาไม

ราคาที่เสนอ 5,940.- 

บาท

สมาคมสโมสรองคการ

อุตสาหกรรมปาไม

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

5,940.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 9 ก.ย. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

7 จางทําปายผูสนับสนุนและ

มอบของที่ระลึก ฝ.ทม.

         1,050.00          1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ปาย นนทบุรี ไวนิล

 สติ๊กเกอร ฉลากสินคา

ราคาที่เสนอ 1,050.- 

บาท

ราน ปาย นนทบุรี ไวนิล

 สติ๊กเกอร ฉลากสินคา

ที่ตกลงซื้อ/จาง 1,050.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 9 ก.ย. 2562

8 ซื้อเครื่องใชเบ็ดเตล็ด เพื่อ

ทดแทนของเดิม งานสารบรรณ

         1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 723.- บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

723.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 9 ก.ย. 2562

9 ซื้ออุปกรณในการเดินทาง

สําหรับกิจกรรมชวงเชา งานวัน

เกษียณอายุ ฝ.ทม.

         1,200.00          1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเจานางนอย

ราคาที่เสนอ 1,000.- 

บาท

รานเจานางนอย

ที่ตกลงซื้อ/จาง 1,000.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ชอปเพลิน 88

ราคาที่เสนอ 200.- บาท

ราน ชอปเพลิน 88

ที่ตกลงซื้อ/จาง 200.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562

10 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ เพื่อ

ทดแทนของเดิม ฝ.ทม.

         3,424.00          3,424.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ท.ีบี.

อินเตอร กรุป

ราคาที่เสนอ 3,424.- 

บาท

หางหุนสวนจํากัด ท.ีบี.

อินเตอร กรุป

ที่ตกลงซื้อ/จาง 3,424.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562

11 ซื้อชุดการแสดงและพิธีกร งาน

วันเกษียณอายุ ฝ.ทม.

         5,500.00          5,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หองเสื้อนงค 

ราคาที่เสนอ 2,500.- 

บาท

หองเสื้อนงค 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 2,500.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

วิธีเฉพาะเจาะจง ราน Lavender Dresses

ราคาที่เสนอ 3,000.- 

บาท

ราน Lavender Dresses

ที่ตกลงซื้อ/จาง 3,000.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่  ก.ย. 2562

12 ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 80

 แกรม 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 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

16,906.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562

13 ซื้อกระเชาผลไมเพื่อแสดง

ความขอบคุณเจาหนาที่ บริษัท

 สิงห คอรเปอเรชั่น จํากัด

         4,200.00          4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานผลไม ขาง

กระทรวงศึกษาธิการ

ราคาที่เสนอ 4,200.- 

บาท

รานผลไม ขาง

กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตกลงซื้อ/จาง 4,200.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 11 ก.ย. 2562

14 ซื้อแฟมเสนอเซ็น เพื่อทดแทน

ของเกา งานสารบรรณ

         3,500.00          3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการคาของ สกสค.

ราคาที่เสนอ 3,240.- 

บาท

องคการคาของ สกสค.

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

3,240.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 16 ก.ย. 2562

15 ซื้อกระดาษทิชชูเพื่อใชใน

หองน้ําสวนกลาง งานบริหาร

ทั่วไป

         5,600.00          5,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.พ.ีเวิรค จํากัด

ราคาที่เสนอ 5,564.- 

บาท

บริษัท เค.พ.ีเวิรค จํากัด

ที่ตกลงซื้อ/จาง 5,564.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 16 ก.ย. 2562

16 ซื้อหมึกพริ้นเตอร เพื่อทดแทน

ของเดิม งานสารบรรณ

            500.00             500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 498.62 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

498.62 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 ก.ย. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

17 ซื้อปุยบํารุงตนไม งานบริหาร

ทั่วไป

            350.00             350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พวงพยอม 

ราคาที่เสนอ 350.- บาท

ราน พวงพยอม 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 350.-

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 19 ก.ย. 2562

18 ซื้อหมึกพริ้นเตอร เพื่อทดแทน

ของเดิม สวนพัสดุ

         1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 749.- บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

749.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 19 ก.ย. 2562

19 ซื้อดอกไม ตอนรับ

ปลัดกระทรวงทรัพยฯ

            600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ปากคลองตลาด (แผง

ลอย)

ราคาที่เสนอ 600.- บาท

ปากคลองตลาด (แผง

ลอย)

ที่ตกลงซื้อ/จาง 600.-

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 30 ก.ย. 2562


	ก.ย.

