
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 ซื้อเครื่องใชเบ็ดเตล็ด เพื่อ

ทดแทนของเดิมที่ใชแลวหมด

ไป งานสารบรรณ

         1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่เสนอ 637.- บาท

บริษัท ซีโอแอล จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

637.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2562

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อไวสําหรับ

ซอมแซมสวนที่ชํารุด ส.ตส. 

และ ส.ธต.

         2,963.00          2,963.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 2,963.- 

บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 2,963.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2562

3 ซื้อวัสดุอุปกรณ ติดตั้งระบบไฟ

สองสวางบริเวณปาย อ.อ.ป.

         1,050.00          1,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรบันดาลโชค อี

เล็กทริค จํากัด

ราคาที่เสนอ 1,050.- 

บาท

บริษัท พรบันดาลโชค อี

เล็กทริค จํากัด

ที่ตกลงซื้อ/จาง 1,050.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2562

4 จางทําพานพุมดอกไมสด เพื่อ

รวมพิธีถวายพานพุมดอกไมฯ 

วันที่ 5 ธ.ค. 62 ทอง

สนามหลวง

         2,000.00          2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พิมพฟลอริสท 

ราคาที่เสนอ 2,000.- 

บาท

ราน พิมพฟลอริสท 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,000.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2562

5 ซื้อวัสดุซอมแซมระบบไฟฟา 

ภายในหองน้ําหองรอง

ผูอํานวยการ

            656.00             656.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ 

จํากัด (สาขาชัยพฤกษ)

ราคาที่เสนอ 656.- บาท

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ 

จํากัด (สาขาชัยพฤกษ)

ที่ตกลงซื้อ/จาง 656.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2562

สวนพัสดุ ฝายอํานวยการ สํานักบริหารกลาง

วันที่   31   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ 2562

แบบ สขร. 1



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

6 ซื้อวัสดุซอมแซมพื้นกระเบื้อง

เซรามิค หอง ส.วป.

         4,000.00          4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ 

จํากัด (สาขาชัยพฤกษ)

ราคาที่เสนอ 1,736.- 

บาท

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ 

จํากัด (สาขาชัยพฤกษ)

ที่ตกลงซื้อ/จาง 1,736.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2562

7 ซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม ใชในงานสารบรรณ

         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 9 ธ.ค. 2562

8 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 13 ธ.ค. 2562

9 ซื้อริบบิ้น เพื่อผูกโบวผลิตภัณฑ

ไมแกะสลักเพื่อมอบเปน

ของขวัญปใหม ประจําป 2563

 ของ ฝ.กส.

            600.00             600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน โลวเจี้ยเส็ง

ราคาที่เสนอ 600.- บาท

ราน โลวเจี้ยเส็ง 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

600.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2562

10 จางทําแจกันดอกไมสดเพื่อ

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส

ครบรอบ 74 ป สนามมวยราช

ดําเนิน

         1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พิมพฟลอริสท 

ราคาที่เสนอ 1,000.- 

บาท

ราน พิมพฟลอริสท 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,000.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2562

11 ซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม ใชในสวนพัสดุ

         2,600.00          2,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่เสนอ 2,514.50 

บาท

บริษัท พีแอนดเจ ฟรีเวย

 เทรดดิ้ง จํากัด 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,514.50 บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2562



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

12 ซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 

หองเลขา และหองรอง

ผูอํานวยการ

         9,500.00          9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 9,500.- 

บาท

นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

9,500.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 16 ธ.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 16 ธ.ค. 2562

14 จางพิมพสิ่งพิมพ ซองสีน้ําตาล

 พับ 2 ขนาด 10*8 นิ้ว 

จํานวน 10,000 ซอง เพื่อให

หนวยงานที่ขอเบิก

        20,330.00         20,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เพชร

รัตน เปเปอร

ราคาที่เสนอ 20,330.- 

บาท

หางหุนสวนจํากัด เพชร

รัตน เปเปอร

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

20,330.- บาท

พิจารณาจากราคา 

และสินคาไดมาตรฐาน

ตรงความตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2562


	ธ.ค.

