
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 ซื้อน้ําดื่ม          1,890.00          1,890.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา ราคาที่เสนอ 

1,890.- บาท

หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,890.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

บันทึกขอความ 

สวนพัสดุ ส.บก.

ลงวันที่ 1 พ.ย. 2562

2 ซื้อหมวกกันน็อค เพื่อทดแทน

ของเดิมที่ชํารุดใหกับพนักงาน

สงเอกสาร งานสารบรรณ

         1,780.00          1,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เศรษฐีวรรณ 

พลาซา ราคาที่เสนอ 

1,780.- บาท

ราน เศรษฐีวรรณ 

พลาซา

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,780.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 6 พ.ย. 2562

3 จางพิมพสิ่งพิมพ หนังสือ

รับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 

จํานวน 200 เลม เพื่อให

หนวยงานที่ขอเบิก

        32,000.00         32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศ

ไทย จํากัด (สาขา4)

ราคาที่เสนอ 32,000.- 

บาท

ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศ

ไทย จํากัด (สาขา4)

ที่ตกลงซื้อ/จาง32,000.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 7 พ.ย. 2562

4 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 

หอง ส.วป. และหอง ส.กม.

         3,750.00          3,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 3,750.- 

บาท

นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

3,750.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 7 พ.ย. 2562

5 ซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อไวสําหรับ

ซอมแซมสวนที่ชํารุด ส.บง. 

และ ฝ.ทม.

         5,264.00          5,264.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 5,264.- 

บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 5,264.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 8 พ.ย. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

สวนพัสดุ ฝายอํานวยการ สํานักบริหารกลาง

วันที่   30   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ 2562

แบบ สขร. 1



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

6 จางพิมพสิ่งพิมพ 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี 

จํานวน 100 เลม เพื่อให

หนวยงานที่ขอเบิก

        20,000.00         20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศ

ไทย จํากัด (สาขา4)

ราคาที่เสนอ 20,000.- 

บาท

ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศ

ไทย จํากัด (สาขา4)

ที่ตกลงซื้อ/จาง 

20,000.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 8 พ.ย. 2562

7 ซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม ใชในงานสารบรรณ

         2,700.00          2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 2,621.50 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,621.50 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 11 พ.ย. 2562

8 ซื้อเครื่องใชเบ็ดเตล็ด ทดแทน

ของเดิมที่ใชแลวหมดไป ใชใน

งานการประชุม

         2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 1,754.95 

บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,754.95 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 11 พ.ย. 2562

9 จางพิมพสิ่งพิมพ ใบสําคัญคู

จาย จํานวน 200 รีม และ

ใบสําคัญคูรับ จํานวน 100 รีม 

เพื่อใหหนวยงานที่ขอเบิก

        35,096.00         35,096.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพชร

รัตน เปเปอร

ราคาที่เสนอ 35,096.- 

บาท

หางหุนสวนจํากัด เพชร

รัตน เปเปอร

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

35,096.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 12 พ.ย. 2562

10 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด เพื่อ

ทดแทนของเดิมที่หมดไป งาน

บริหารทั่วไป

         6,300.00          6,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เปเปอร แอนด 

เคมีภัณฑ จํากัด

ราคาที่เสนอ 6,238.10 

บาท

บริษัท เปเปอร แอนด 

เคมีภัณฑ จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

6,238.10 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 13 พ.ย. 2562

11 ซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร เพื่อ

ทดแทนอุปกรณคอมพิวเตอร

เกาซึ่งชํารุดใชการไมได ฝ.ทม.

         1,390.00          1,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที 

อินฟนิท จํากัด 

ราคาที่เสนอ 1,330.- 

บาท

บริษัท แอดไวซ ไอที 

อินฟนิท จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,330.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 14 พ.ย. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

12 ซอมแซมระบบไฟฟา

เครื่องปรับอากาศ หองอาหาร

         1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 1,000.- 

บาท

นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,000.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 14 พ.ย. 2562

13 จางลางเครื่องปรับอากาศ หอง

 ส.กม.

            900.00             900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 900.- บาท

นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

900.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 พ.ย. 2562

14 จางถายเอกสารสําหรับอบรมฯ

 จัดซื้อจัดจางฯ สวนพัสดุ

         1,915.00          1,915.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน Lek Copy Print 

ราคาที่เสนอ 1,915.- 

บาท

ราน Lek Copy Print

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,915.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 21 พ.ย. 2562

15 ซื้ออุปกรณเพื่อซอมแซมเครื่อง

คอมพิวเตอรตั้งโตะ เพื่อ

ทดแทนของเดิมที่ชํารุด งาน

การประชุม

         7,800.00          7,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที 

อินฟนิท จํากัด 

ราคาที่เสนอ 7,800.- 

บาท

บริษัท แอดไวซ ไอที 

อินฟนิท จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

7,800.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 22 พ.ย. 2562

16 ซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน เพื่อ

ทดแทนวัสดุอุปกรณที่ใชแลว

หมดไป ฝ.ทม.

         2,500.00          2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการคาของ สกสค.

ราคาที่เสนอ 2,007.- 

บาท

องคการคาของ สกสค.

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,007.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 22 พ.ย. 2562

17 ติดตั้งและซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ หอง ผอ.ส.

กม.

         7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 7,000.- 

บาท

นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

7,000.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 22 พ.ย. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

18 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หอง

ประชุม ส.วป.

         5,000.00          5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 5,000.- 

บาท

นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

5,000.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 22 พ.ย. 2562

19 ซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม ใชใน ฝ.ทม.

         2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน K.ink พันธุทิพย

พลาซา 

ราคาที่เสนอ 1,650.- 

บาท

ราน K.ink พันธุทิพย

พลาซา 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 1,650.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 22 พ.ย. 2562

20 ซอมแซมและลาง

เครื่องปรับอากาศ หองควบคุม

โทรศัพท หองประชุม 302 

หองรองฯ และหองเลขาฯ

         4,200.00          4,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 4,200.- 

บาท

นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

4,200.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 25 พ.ย. 2562

21 ซื้ออุปกรณบํารุงรักษาตนไม 

งานบริหารทั่วไป

            800.00             800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน กระถางท็อป 

ราคาที่เสนอ 200.- บาท

ราน กระถางท็อป 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 200.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 27 พ.ย. 2562

วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ถิ จําหนายอุปกรณ

การเกษตร

ราคาที่เสนอ 480.- บาท

ราน ถิ จําหนายอุปกรณ

การเกษตร

ที่ตกลงซื้อ/จาง 480.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 27 พ.ย. 2562

22 ซื้อของใชเบ็ดเตล็ด ผาประดับ

รั้วสีเหลืองและสีขาว งานซอม

บํารุง

         3,200.00          3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิภาพรแฟบริค 

จํากัด

ราคาที่เสนอ 3,000.- 

บาท

บริษัท วิภาพรแฟบริค 

จํากัด

ที่ตกลงซื้อ/จาง 3,000.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 28 พ.ย. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

23 ซื้ออุปกรณเครื่องใชเบ็ดเตล็ด 

เพื่อใชสําหรับเปนอุปกรณใช

งานทั่วไปใน ฝ.กส.

         7,000.00          7,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 6,088.04 

บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

6,088.04 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 29 พ.ย. 2562


	พ.ย.

