
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 ซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม ใชในงานสารบรรณ

         4,300.00          4,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 3,959.- 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

3,959.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2562

2 ซื้อเครื่องใชเบ็ดเตล็ด ทดแทน

ของเดิมที่ใชแลวหมดไป ใชใน

งานการประชุม

         2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 1,507.98 

บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,507.98 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2562

3 ซื้อเครื่องใชเบ็ดเตล็ด กระดาษ

ทิชชู ทดแทนของเดิมที่ใชแลว

หมดไป ใชในหนาหองรอง

ผูอํานวยการ

            600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 477.99 

บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

477.99 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 1 ต.ค. 2562

4 จัดทํากรอบรูปเพื่อมอบเปน

ของที่ระลึก ใชในการลงนาม

บันทึกความเขา MOU กับ 

ปตท.

         1,425.00          1,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ไพศาลโฟโต 

ดิจิตอล เทเวศร

ราคาที่เสนอ 1,425.- 

บาท

ราน ไพศาลโฟโต 

ดิจิตอล เทเวศร

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,425.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 2 ต.ค. 2562

5 ซอมแซมและลาง

เครื่องปรับอากาศ หองอาหาร

 และฝายอํานวยการ ส.บก.

         9,800.00          9,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 9,800.- 

บาท

นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

9,800.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 3 ต.ค. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2562

สวนพัสดุ ฝายอํานวยการ สํานักบริหารกลาง

วันที่   31   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ 2562

แบบ สขร. 1



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

6 ซื้อน้ําดื่ม          2,025.00          2,025.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา ราคาที่เสนอ 

2,025.- บาท

หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,025.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

บันทึกขอความ 

สวนพัสดุ ส.บก.

ลงวันที่ 9 ต.ค. 2562

7 ซื้อของใสบาตร เพื่อใชในพิธี

บําเพ็ญกุศลฯ

         1,344.00          1,344.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ

บิวชั่น ซิลเทม จํากัด

ราคาที่เสนอ 1,344.- 

บาท

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ

บิวชั่น ซิลเทม จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,344.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 10 ต.ค. 2562

8 ซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม ใชในงานสารบรรณ

         5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 4,461.90.-

 บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

4,461.90.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 11 ต.ค. 2562

9 ซื้อกระดาษทิชชูเพื่อใชใน

หองน้ําสวนกลาง

         5,600.00          5,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร แอนด 

เคมีภัณฑ จํากัด

ราคาที่เสนอ 5,564.- 

บาท

บริษัท เปเปอร แอนด 

เคมีภัณฑ จํากัด

ที่ตกลงซื้อ/จาง 5,564.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 11 ต.ค. 2562

10 จางซอมเครื่อง Printer รุน 

Brother MFC 7860 ของงาน

สารบรรณ

         3,424.00          3,424.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น

 (ประเทศไทย) จํากัด

ราคาที่เสนอ 3,424.- 

บาท

บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น

 (ประเทศไทย) จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

3,424.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 15 ต.ค. 2562

11 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวัน

คลายวันสวรรคต ร.9

         1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ดอกไมคุณเพ็ญ 

ขางวัดมกุฎ

ราคาที่เสนอ 1,500.- 

บาท

ราน ดอกไมคุณเพ็ญ 

ขางวัดมกุฎ

ที่ตกลงซื้อ/จาง1,500.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 15 ต.ค. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

12 ซื้อหมึกเครื่อง Fax ทดแทน

ของเดิม ใชในงานสารบรรณ

         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 16 ต.ค. 2562

13 ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 

จํานวน 200 รีม เพื่อให

หนวยงานที่ขอเบิก

        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 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 21 ต.ค. 2562

14 ซอมแซมรถบัสหมายเลข

ทะเบียน 41-6898 กทม.

        14,432.63         14,432.63 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยรัชการ 

(กรุงเทพ) จํากัด

ราคาที่เสนอ 14,432.63

 บาท

บริษัท ชัยรัชการ 

(กรุงเทพ) จํากัด

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

14,432.63 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 22 ต.ค. 2562

15 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวัน

คลายวันสวรรคต ร.6

         1,500.00          1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พิมพฟลอริสท

ราคาที่เสนอ 1,500.- 

บาท

ราน ดอกไมคุณเพ็ญ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง1,500.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 24 ต.ค. 2562

16 ซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อไวสําหรับ

ซอมแซมสวนที่ชํารุด ส.ตส. 

ส.วป. และ ส.ธต.

         5,945.00          5,945.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 5,945.- 

บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 5,945.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 26 ต.ค. 2562

17 ซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม ใชในงานบริหารทั่วไป

         1,200.00          1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 1,107.45 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,107.45 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 30 ต.ค. 2562


	ต.ค.

