
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อชุดสะดืออาง และที่กด

สบู เพื่อทดแทนของเดิม ของ

งานซอมบํารุง

             1,064.00              1,064.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ 

จํากัด (สาขาชัยพฤกษ)

ราคาที่เสนอ 1,064.- 

บาท

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ 

จํากัด (สาขาชัยพฤกษ)

 ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,064.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 2 มี.ค. 2564

2 จางซอมคอมพิวเตอรที่ชํารุด 

ของงานบริหารทั่วไป

             7,500.00              7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ไอที เซอรวิส

ราคาที่เสนอ 7,500.- 

บาท

ราน ไอที เซอรวิส

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

7,500.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 4 มี.ค. 2564

3 ซื้อน้ําดื่ม              1,944.00              1,944.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา ราคาที่เสนอ 

1,944.- บาท

หางหุนสวนจํากัด บุญ

ปรีชา 

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,944.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

บันทึกขอความ 

สวนพัสดุ ส.บก.

ลงวันที่ 4 มี.ค. 2564

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อใชใน

การปรับปรุงซอมแซมพื้นที่ใน

สํานักงาน

             2,490.00              2,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 2,490.- 

บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 2,490.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 4 มี.ค. 2564

5 จัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน ของ

งานการประชุม

             1,200.00              1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท 

(ไทย) จํากัด

ราคาที่เสนอ 901.02 

บาท

บริษัท ออฟฟศเมท 

(ไทย) จํากัด

ที่ตกลงซื้อ/จาง 901.02

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 5 มี.ค. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2564

สวนพัสดุ ฝายอํานวยการ สํานักบริหารกลาง

วันที่   31   เดือน  มีนาคม   พ.ศ 2564

แบบ สขร. 1



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

6 จัดซื้อกระดาษถายเอกสาร A4

 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 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 5 มี.ค. 2564

7 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อใชใน

การปรับปรุงซอมแซมพื้นที่ใน

สํานักงาน

             3,960.00              3,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 3,960.- 

บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 3,960.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 8 มี.ค. 2564

8 จางซอมบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ

             7,500.00              7,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 7,500.- 

บาท

นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

7,500.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 9 มี.ค. 2564

9 จางซอมคอมพิวเตอรที่ชํารุด 

ของงานสารบรรณ

               400.00                400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท MAX 

DAILYPRINT CO.LTD 

ราคาที่เสนอ 300.- บาท

บริษัท MAX 

DAILYPRINT CO.LTD 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 300.- 

บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 11 มี.ค. 2564

10 จัดซื้ออุปกรณจัดบอรดการคัด

แยกขยะฯ ของงานบริหารทั่วไป

               118.00                118.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จํากัด 

สาขาโรบินสันรัตนาธิ

เบศร ราคาที่เสนอ 

118.- บาท

บริษัท บีทูเอส จํากัด 

สาขาโรบินสันรัตนาธิ

เบศร

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

118.-บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 15 มี.ค. 2564

11 จางซอมบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ

             3,450.00              3,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 7,500.- 

บาท

นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

7,500.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 16 มี.ค. 2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

12 จัดจางพิมพบอรด

ประชาสัมพันธ ของ ฝ.ทม.

             1,800.00              1,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เกาเกากาว 

กราฟฟก ราคาที่เสนอ 

1,765.50 บาท

ราน เกาเกากาว 

กราฟฟก

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,765.50 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 19 มี.ค. 2564

13 จัดซื้อกลองใสกระดาษทิชชู 

ของงานบริหารทั่วไป

             3,200.00              3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ 

จํากัด (สาขาชัยพฤกษ)

ราคาที่เสนอ 912.- บาท

บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ 

จํากัด (สาขาชัยพฤกษ)

 ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

912.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 มี.ค. 2564

14 จัดซื้อที่กดสบู ของงานบริหาร

ทั่วไป

             3,200.00              3,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท 

(ไทย) จํากัด

ราคาที่เสนอ 1,520.-

บาท

บริษัท ออฟฟศเมท 

(ไทย) จํากัด

ที่ตกลงซื้อ/จาง 1,520.-

บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 18 มี.ค. 2564

15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อใชใน

การปรับปรุงซอมแซมพื้นที่ใน

สํานักงาน

             3,570.00              3,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติเคหะภัณฑ 

ราคาที่เสนอ 3,570.- 

บาท

รานกิตติเคหะภัณฑ 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 3,570.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 19 มี.ค. 2564

16 จางซอมบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ

             2,550.00              2,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่เสนอ 2,550.- 

บาท

นายมนตรี มุมทอง

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

2,550.- บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 24 มี.ค. 2564

17 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร ทดแทน

ของเดิม ของงานบริหารทั่วไป

             1,900.00              1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท 

(ไทย) จํากัด

ราคาที่เสนอ 1,824.99 

บาท

บริษัท ออฟฟศเมท 

(ไทย) จํากัด

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

1,824.99 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 24 มี.ค. 2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

   เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือฃอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

18 จัดซื้อเครื่องใชเบ็ดเตล็ด ของ

งานการประชุม

             1,500.00              1,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟศเมท 

(ไทย) จํากัด

ราคาที่เสนอ 973.99 

บาท

บริษัท ออฟฟศเมท 

(ไทย) จํากัด

ที่ตกลงซื้อ/จาง 973.99

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 24 มี.ค. 2564

19 จัดซื้อ Hard disk สําหรับ

เครื่องบันทึกกลอง CCTV

             1,980.00              1,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ ไอที 

อินฟนิท จํากัด

ราคาที่เสนอ 1,700.- 

บาท

บริษัท แอดไวซ ไอที 

อินฟนิท จํากัด 

ที่ตกลงซื้อ/จาง 1,700.-

 บาท

พิจารณาจากราคา 

สินคาและบริการได

มาตรฐานตรงความ

ตองการ

แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด

จางพัสดุ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

ลงวันที่ 25 มี.ค. 2564


	มี.ค.

