
แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ....นางสางเจนจิรา ชนะโชติ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...สิงหาคม................ 

ชือ่หนวยงาน................งานจดัหา-จัดซ้ือ.......................... 

วันท่ี..........31..........เดือน...........สิงหาคม...................พ.ศ.......2561....... 

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขอตกลง

ในการซ้ือ/จาง 

1  จัดซ้ือยา จํานวน 4 รายการ   

 

27,414 บาท 27,414 บาท โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท แสงไทยเมดิ

คอล จํากัด 

บริษัท แสงไทยเมดิ

คอล จํากัด 

27,414 บาท 

 

 เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม   

304PO62-

01-00009 

2 จางประมวลผลและจัดทํารายงานฉบับ

สมบรูณ 

1,000 บาท 1,000 บาท โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นาย วรุฒ หิ่มสาใจ นาย วรุฒ หิ่มสาใจ 

1,000 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม   

304pr62-01-

00074 

3 จางประมวลผลและจัดทํารายงานฉบับ

สมบรูณ 

1,000 บาท 1,000 บาท โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นาย วรุฒ หิ่มสาใจ นาย วรุฒ หิ่มสาใจ 

1,000 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม   

304PR62-05-

00189 

4 จางเชาเครื่องถายเอกสารประจําเดือน

กรกฎาคม 2562 

2,405.52 

บาท 

2,405.52 

บาท 

โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท พี.เอส.ไอ.

เซลสแอนดเซอรวิส 

จํากัด 

บริษัท พี.เอส.ไอ.

เซลสแอนดเซอรวิส 

จํากัด 

2,405.52 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม   

304PR62-01-

00082 



5 จางเชาเครื่องถายเอกสารประจําเดือน

กรกฎาคม 2562 

682.02 บาท 682.02 บาท โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท พี.เอส.ไอ.

เซลสแอนดเซอรวิส 

จํากัด 

บริษัท พี.เอส.ไอ.

เซลสแอนดเซอรวิส 

จํากัด 

682.02 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม   

304PR62-01-

00080 

5 จางเชาเครื่องถายเอกสารประจําเดือน

กรกฎาคม 2562 

662.58 บาท 662.58 บาท โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท พี.เอส.ไอ.

เซลสแอนดเซอรวิส 

จํากัด 

บริษัท พี.เอส.ไอ.

เซลสแอนดเซอรวิส 

จํากัด 

662.58 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม   

304PR62-01-

00081 

6 จางประมวลผลและจัดทํารายงานฉบับ

สมบรุณ 

1,000 บาท 1,000 บาท โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นาย วรุฒ หิ่มสาใจ นาย วรุฒ หิ่มสาใจ 

1,000 บาท 

 

 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม   

304PR62-01-

00052 

7 จางทําปายประชาสัมพันธ จํานวน 2 ปาย 4,333.50 

บาท 

4,333.50 

บาท 

โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นาง สรวงสุดา ศักดิ์

ทีปกรศรี (ราน โปร

เกรส ดีไซน) 

นาง สรวงสุดา ศักดิ์

ทีปกรศรี (ราน โปร

เกรส ดีไซน) 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม   

304PR62-01-

00083 

8 จางเชาเครื่องถายเอกสารประจําเดือน

กรกฎาคม 2562 

1,355.94 

บาท 

1,355.94 

บาท 

โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท พี.เอส.ไอ.

เซลสแอนดเซอรวิส 

จํากัด 

บริษัท พี.เอส.ไอ.

เซลสแอนดเซอรวิส 

จํากัด 

1,355.94 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม   

304PR62-01-

00085 

9 จัดซ้ือของท่ีระลึกแสดงมุทิตาจิต 7,300 บาท 7,300 บาท โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท วสันต สตูดิโอ 

จํากัด  

ราน อิเตอร ฟลาว

เวอร  

นางสาวนิยม ศรีหนู  

บริษัท วสันต 

สตูดิโอ จํากัด 

3,800 บาท 

ราน อิเตอร ฟลาว

เวอร 100 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม   

304PR62-01-

00084 



นางสาวนิยม ศรีหนู 

3,400 บาท 

10 จัดซ้ือวัสดุในงานฝกอบรมโครงการการ

สงเสริมและพัฒนาความยืดหยุนฯ 

8,180 บาท 8,180 บาท โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นางสาวสุรินธร 

ธรรมโสโรจน 

นางสาวสุรินธร 

ธรรมโสโรจน 

8,180 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม   

304PR62-01-

00086 

11 จางสําเนาเอกสารในการอบรมโครงการ

การสงเสริมและพัฒนาความยืดหยุนฯ 

10,000 บาท 10,000 บาท โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นางสาวสุรินธร 

ธรรมโสโรจน 

 

นางสาวสุรินธร 

ธรรมโสโรจน 

10,000 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม   

304PR62-01-

00087 

12 จัดเชาสถานท่ีในการฝกอบรมโครงการ

การสงเสริมและพัฒนาความยืดหยุนฯ 

5,000 บาท 5,000 บาท โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นางอาภา ชูกิจ

ไพศาล 

นางอาภา ชูกิจ

ไพศาล 

5,000 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม   

304PR62-01-

00088 

13 จางเหมาบริการบุคลากรผูเชี่ยวชาญดาน

โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี 

1,200 บาท 1,200 บาท โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นายปญญ อํ่ารําไพ นายปญญ อํ่ารําไพ 

1,200 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม   

304PR62-01-

00089 

14 จางเชาเวลาออกอากาศประชาสัมพันธ

ผานสื่อวิทยุกระจายเสียง 

400,000 บาท 400,000 บาท โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท อสมท จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท อสมท 

จํากัด (มหาชน) 

400,000 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม   

304PR62-01-

00091 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   นางสาวจิตตรา  เพิงระนัย 

                                                                             แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม   

(ชื่อหนวยงาน)  กองพัสด ุ

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ  2562 

 

ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

1. ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน นง-6432 นบ. 

3,950.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย เซอรวิส 

3,950 บาท 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

3,950 บาท 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

 26/กรกฎาคม/2562 

2. ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน กบ-9275 นบ. 

4,720.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

 4,270 บาท 

บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

4,270 บาท 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

IVC62-00181 

25/กรกฎาคม/2562 

3. ซื้อยางรถไฟฟาคันที่ 1  5,900.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

 5,900 บาท 

บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

5,900 บาท 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

IVC62-00183 

30/กรกฎาคม/2562 

4. 

 

ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน กธ-9840 นบ. 

4,763.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

4,763 บาท 

บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

4,763 บาท 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

IVC62-00184 

30/กรกฎาคม/2562 

5. 

 

 

ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน กธ-9803 นบ. 

 

42,611.68 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. สยามนิสสนั 

กรุงเทพ จก. 

42,611.68 บาท 

บ. สยามนิสสนั 

กรุงเทพ จก. 

42,611.68 บาท 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

304PO62-07-00026 

16 /สิงหาคม/2562 

6. 

 

 

ซื้อยางรถไฟฟาคันที่ 2 

(ขนาด 6 ทีน่ั่ง) 

 

5,900.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

5,900 บาท 

 

บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

5,900 บาท  

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

IVC62-00191 

8/สิงหาคม/2562 

 
 
 
 
 
 



-2- 

 

ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

7. ซื้อแบตเตอร่ีรถยนต 

หมายเลขทะเบียน 

วอ-3547 กทม. 

2,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย เซอรวิส 

2,000 บาท 

ราน 2 สหาย เซอรวิส  

2,000 บาท 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

8/สิงหาคม/2562 

8 ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน นง-9305 นบ. 

21,593.14 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. โตโยตานนทบุรีฯ 

ผูจําหนายโตโยตา จก. 

21,593.14 บาท 

บ. โตโยตานนทบุรีฯ 

ผูจําหนายโตโยตา จก. 

21,593.14 บาท 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

304PO62-07-00030 

23/สิงหาคม/2562 

9. ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน นง-6433 นบ. 

1,600.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

1,600 บาท 

บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

1,600 บาท. 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

8/สิงหาคม/2562 

10. 

 

ซื้อแบตเตอร่ีรถยนต 

หมายเลขทะเบียน 

กบ-56 นบ. 

2,800.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย เซอรวิส 

2,800 บาท 

ราน 2 สหาย เซอรวิส  

2,800 บาท 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

13/สิงหาคม/2562 

11. 

 

 

ซื้อยางสําหรับรถไฟฟา

คันที่ 3 (ขนาด 15 ทีน่ั่ง) 

2,700.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

2,700 บาท 

บ. ดี เอส พี ไทรส จก. 

2,700 บาท. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

IVC62-00198 

13/สิงหาคม/2562 

 

12. 

 

 

ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน กธ-7192 นบ. 

1,600.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย เซอรวิส 

1,600 บาท 

ราน 2 สหาย เซอรวิส  

1,600 บาท 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

20/สิงหาคม/2562 

13. 

 

ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน วอ-3547 กทม. 

4,263.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย เซอรวิส 

4,100 บาท 

ราน 2 สหาย เซอรวิส  

4,100 บาท 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

19/สิงหาคม/2562 

14. 

 

จางทาํโลสามศร 

ประจําป พ.ศ. 2562  

จํานวน 19 โล 

25,650.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ณรงคชัยวูด 

25,650 บาท 

ราน ณรงคชัยวูด 

25,650 บาท 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

304PO62-07-00028 

20/สิงหาคม/2562 



-3- 

ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

15. เชาสถานที่พรอมอุปกรณ 

จํานวน 1 วัน 

2,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรกรัตน รีสอรท 

2,000 บาท 

 

กรกรัตน รีสอรท 

2,000 บาท 

 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

2608-06/013 

6/สิงหาคม/2562 

16. เชารถตูโดยสารปรับ

อากาศ ขนาด 12 ที่นัง่ 

จํานวน 2 คัน 2 วัน 

7,200.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอโนชา  คําภาน ุ

7,200 บาท 

นายอโนชา  คําภาน ุ

7,200 บาท 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

6/สิงหาคม/2562 

17. ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 1,760.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. บางจากกรีนเนต 

จก. 860 บาท 

     900 บาท  

บ. บางจากกรีนเนต 

จก. 860 บาท 

     900 บาท 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

ต. 19102751013151 

6/สิงหาคม/2562 

ต. 19102751013149 

6/สิงหาคม/2562 

18. 

 

ซอมคอมพิวเตอร  

Notebook จํานวน 

1 เคร่ือง 

1,500.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอ็ม เอ เน็ทเวิรค 

1,500 บาท 

ราน เอ็ม เอ เน็ทเวิรค 

1,500 บาท 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

06/096 

13/สิงหาคม/2562 

19. 

 

 

เชาเคร่ืองถานยเอกสาร

เดือนกรกฎาคม 2562 

4,004.64 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด  4,004.64 บาท 

บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 4,004.64 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ต่ําสุด 

2019/08018 

8/สิงหาคม/2562 

20. 

 

 

จางทาํตรายาง  

จํานวน 1 อัน 

  

128.40 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ทริงเค็ท แอนด 

 ครี เอเตอร กรุป จก. 

บ. ทริงเค็ท แอนด  

ครี เอเตอร กรุป จก. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

IV4523045 

8/สิงหาคม/2562 

21. 

 

จางพิมพวรสารศาสตร 

มสธ. ประจําป  

พ.ศ. 2562 

60,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. เอส อารพร้ินติ้ง

แมสโปรดักส จก.

60,000 บาท 

บ. เอส อารพร้ินติ้ง

แมสโปรดักส จก.

60,000 บาท 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

304PO62-07-00029 

22/สิงหาคม/2562 



 

 

-4- 

 

 
 

ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

22. เชาเคร่ืองถานยเอกสาร

เดือนกรกฎาคม 2562 

3,396.42 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 3,396.42 บาท 

บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 3,396.42 บาท 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

2019/08015 

8/สิงหาคม/2562 

23. จางทาํวารสารประจาํ

สาขาวชิารัฐศาสตร 

จํานวน 200 เลม  

38,520.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พิมพอักษร 

38,520 บาท 

หจก. พิมพอักษร 

38,520 บาท 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

304PO62-07-00027 

19/สิงหาคม/2562 

24. เชาเคร่ืองถายเอกสาร

ประจําเดือนกรกฎาคม 

1,211.94 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 1,211.94 บาท 

บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 1,211.94 บาท   

เปนผูเสนอราคา

ต่ําสุด 

2019/08019 

8/สิงหาคม/2562 

25. 

 

เชาเคร่ืองถานยเอกสาร

เดือนกรกฎาคม 2562 

2,595.60 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 2,595.60 บาท 

บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 2,595.60 บาท   

เปนผูเสนอราคา

ต่ําสุด 

2019/08022 

8/สิงหาคม/2562 

26. 

 

 

ซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร

Notebook จํานวน  

1 เคร่ือง 

2,200.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอ็ม เอ เน็ทเวิรค 

2,200 บาท 

ราน เอ็ม เอ เน็ทเวิรค 

2,200 บาท 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

06/0177 

26/สิงหาคม/2562 

27. 

 

 

ซอมเคร่ืองคอมพิวเตอร

Notebook จํานวน  

1 เคร่ือง 

5,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอ็ม เอ เน็ทเวิรค 

3,800 บาท 

ราน เอ็ม เอ เน็ทเวิรค 

3,800 บาท 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

06/0177 

29/สิงหาคม/2562 

28. 

 

จางทาํตรายาง  

จํานวน 7 อัน 

727.60 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ทริงเค็ท แอนด  

ครีเอเตอร กรุป จก. 

727.60 บาท 

บ. ทริงเค็ท แอนด  

ครีเอเตอร กรุป จก. 

727.60 บาท 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

V4523080 

23/สิงหาคม/2562 



                                                                                                                                                                                  

    แบบ สขร.๑ 

                                       สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...สิงหาคม .2562............                นิตยา  ทันตานุวัฏฏ 

(ชื่อหนวยงาน)........งานจัดหา-จัดซ้ือ...กองพัสดุ............................................ 

วันท่ี......31.........เดือน.....สิงหาคม.........................พ.ศ.......2562.............. 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

1. จัดซ้ือบัตรเติมเงิน 

จํานวน 65 ใบ 

 

19,500 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

สหกรณรานคา 

ม.ส.ธ 

  19,500 บาท 

 

สหกรณรานคา 

 ม.ส.ธ 

19,500 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-61-06- 

 

2. จัดซ้ือหมึกพิมพบัตร

ประจําตัวนักศึกษา 

 จํานวน 60 มวน 

256,800 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ดาตาโปร

ดักส ทอปปง

ฟอรม จํากัด 

256,800 บาท  

บริษัท ดาตาโปร 

ดักส ทอปปง 

ฟอรม จํากัด 

256,800 บาท 

 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

304PO61-06- 

 

 

 

 

 

 

3. จัดซ้ือหมึกสําหรับเครื่อง 

 Brother จํานวน 1 กลอง 

1,899.21 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท อินเทอนัล 

คอมพิวท คอร

ปอเรชั่น จํากัด 

1,899.25 บาท 

บริษัท อินเทอนัล 

คอมพิวท คอร 

ปอเรชั่น จํากัด 

1,899.25 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304PO-61-06- 

 



 

-2- 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

4. จัดซ้ือแทรกเตอรตัวดึง 

กระดาษ สําหรับ

เครื่องพิมพ Epsom 

LQ59011 จํานวน 2 ตัว  

 

 2,568 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท อินเทอนัล 

คอมพิวท คอรปอ 

เรชั่น จํากัด 

 2,568 บาท 

บริษัท อินเทอนัล 

คอมพิวท คอรปอ 

เรชั่น จํากัด 

2,568 บาท 

  

      

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304PO61-06- 

 

5. จัดจางทําปายจราจร 

จํานวน 44 ปาย 

  

     21,800 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 นางสาวปริญ 

ญาพร  พงษรอด 

21,800 บาท 

   

นางสาวปริญญาพร 

 พงษรอด  

  21,800 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304PO-61-06- 

 

6. จัดจางฝกอบรมปองกัน 

อัคคีภัยและซอมหนี้ไฟ

จํานวน 1 งาน 

    

   40,000 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจํากัด 

เอส.โอ.เอ็นเตอร 

ไพรส 

40,000 บาท 

หางหุนสวนจํากัด 

เอส.โอ.เอ็นเตอร 

ไพรส 

40,000 บาท 

    

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

304-61-06- 

 

    

 



-3- 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

7. จัดซ้ือหมึกพิมพชนิดสี 

จํานวน 2 มวน 

 

 12,412  บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ดาตาโปร

ดักส ทอปปง 

ฟอรม จํากัด 

12,412 บาท 

 

บริษัท ดาตาโปร 

    ดักส ทอปปง 

  ฟอรม จํากัด 

     12,412 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304-61-06- 

 

8. จัดซ้ือถังดับเพลิง จํานวน 

3 รายการ 

 

   89,999.93 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจํากัด 

เอส.โอ.เอ็นเตอร 

ไพรส 

89,999.93 

หางหุนสวนจํากัด 

เอส.โอ.เอ็นเตอร 

ไพรส 

89,999.93 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

304-61-06- 

 

9. จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชจัด

ประชุม 

จํานวน 2 รายการ 

 

  16,300 บาท  โดยวิธ ี

เฉพาะเจาะจง 

นางสาวมลธิชา 

16,300 บาท 

 

นางสาวมลธิชา 

16,300 บาท 

    

 

  

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304-61-06- 

 

 
 
 
 
 



-4- 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

10. จัดซ้ืออาหารแหงและ

ดอกไมธูปเทียนตักบาตร 

 จํานวน 2 รายการ 

 6,800 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

สหกรณรานคา 

ม.ส.ธ. 

6,800 บาท  

 

สหกรณรานคา 

ม.ส.ธ. 

6,800 บาท 

   

      

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304-61-06- 

 

11. จางซ้ือพวงมาลา-ดอกไม-

พานพุม จํานวน  

1 รายการ 

    1,000 บาท   โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

รานอินเตอร 

ฟลาวเวอร 

1,000 บาท 

รานอินเตอร 

ฟลาวเวอร 

1,000 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304-61-06- 

 

12. จัดจางทําตรายาง  

จํานวน 47 อัน  

   6,370 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจํากัด 

ศูนยบริการ 

บานครู    

 6,370 บาท     

หางหุนสวนจํากัด 

ศูนยบริการ 

บานครู 

6,370 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304-61-06- 

 

 
 
 
 
 
 



-5- 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

13. จัดซ้ือพวงมาลา-ดอกไม- 

 พานพุม 

 

 1,800 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นางสาวมลธชิา 

ดาวสุข 

1,800 บาท  

 

นางสาวมลธิชา 

ดาวสุข 

1,800 บาท 

   

      

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304-61-06- 

 

14. จัดจางทําโล  

จํานวน 3 รายการ  

 

   92,900 บาท   โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

รานณรงค ชัยวูด 

92,900 บาท 

รานณรงค ชัยวูด 

92,900 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304-61-06- 

 

15. จัดซ้ือผงหมึกสําหรับเครื่อง 

พิมพเลเซอร HP จํานวน 

4 รายการ  

   82,381.44 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เมโทรซิส 

เต็มส คอร

ปอเรชั่น จํากัด 

82,381.44 บาท 

บริษัท เมโทรซิส 

เต็มส คอร  

ปอเรชั่น จํากัด 

82,381.44 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304-61-06- 

 

 

 
 
 
 
 



-6- 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

16. บอกรับวารสาร

ตางประเทศ จํานวน 19 

รายการ 

 

 315,000 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท Globe 

Publication 

Pte Ltd 

298,268.09 บาท 

 

บริษัท Globe  

Publication 

Pte Ltd 

298,268.09 บาท 

 

 

   

      

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304-61-06- 

 

17. จัดซ้ือโดยการบอกรับ

ฐานขอมูล จํานวน 1 ฐาน 

 

   398,500 บาท   โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

EBSCO 

Intenational 

374,245 บาท 

EBSCO 

Intenational 

374,245 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304-61-06- 

 

18. จัดซ้ือของท่ีระลึก   2,000 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท 

เซ็นทรัลฟูด 

2,000 บาท 

บริษัท  

เซ็นทรัลฟูด 

2,000 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304-61-06- 

 

 
 
 



                                                                                                                                                                    แบบ สขร.๑ 

 

                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2562                       (นางสาวศุจีภรณ  ชื่นสมบุญ) 

งานจัดหา-จัดซ้ือ 

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือ

จาง 

วงเงินท่ี

จะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก     

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง  

1. จัดจางทํากระเปา

ใสเอกสาร 

6,300 

บาท 

- เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสเต็บ จํากัด 

เปนเงิน 6,300 บาท 

บริษัท แกรนดสเต็บ จํากัด 

เปนเงิน 6,300 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

2. จัดซ้ือน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

1,900 

บาท 

- เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกกรีนเนท จํากัด 

เปนเงิน 630 บาท 

หจก สงวนสนิปโตรเลียม 

เปนเงิน 1,270 บาท 

บริษัท บางกอกกรีนเนท จํากัด 

เปนเงิน 630 บาท 

หจก สงวนสนิปโตรเลียม 

เปนเงิน 1,270 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

3. จัดจางรถตูปรับ

อากาศ 

1,800 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล อารีย 
เปนเงิน 1,800 บาท 

นายศรีนวล อารีย 
เปนเงิน 1,800 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

4. จัดซ้ือ/จัดจาง

วัสดุในการ

ฝกอบรม 

  เฉพาะเจาะจง จางสําเนาเอกสาร 

-รานก็อปป บินดิ้ง เปนเงิน 910 

บาท 

จางสําเนาเอกสาร 

-รานก็อปป บินดิ้ง เปนเงิน 910 

บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือ

จาง 

 ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก     

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ



ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

 
        หางหุนสวนจํากัด โสภากร  

 -ซ้ือน้ํามันดีเซล เปนเงิน 1,020 

บาท 

รานเมืองทองกอปปเซ็นเตอร 

-สําเนาเอกสารและเขาเลม 

 เปนเงิน 1,500 บาท 

สหกรณรานคา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

-ปากกา เปนเงิน 1,100 บาท 

 

 หางหุนสวนจํากัด โสภากร  

 -ซ้ือน้ํามันดีเซล เปนเงิน 1,020 

บาท 

รานเมืองทองกอปปเซ็นเตอร 

-สําเนาเอกสารและเขาเลม 

 เปนเงิน 1,500 บาท 

สหกรณรานคา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

-ปากกา เปนเงิน 1,100 บาท 

 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

5. จัดจางทําปาย

บอรด 

1,700 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง รานหวานใจ 

เปนเงิน 1,700 บาท 

รานหวานใจ 

เปนเงิน 1,700 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

6. จัดซ้ือวัสดุในการ

ฝกอบรม 

9,979 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) 

-จัดซ้ือวัสดุ จํานวน 27 รายการ 

เปนเงิน 7,979 บาท 

รานสตอเบอรี่ คลับ 

-จัดซ้ือกระเปา จํานวน 200 ใบ 

เปนเงิน 2,000 บาท 

 เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 



ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือ

จาง 

 ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก     

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 
 
 

7. จัดซ้ือกระติกน้ํา

รอน 

1,780 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง รานชาญวิทยการคา 

เปนเงิน 1,780 บาท 

 เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

 

8. จัดซ้ือวัสดุในการ

ฝกอบรม 

9,670 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิงไห เทรดดิ้ง จํากัด 

-จัดซ้ือวัสดุ จํานวน 19 รายการ 

เปนเงิน 3,030 บาท 

บริษัท โมชิ โมชิ เจแปน จํากัด 

-จัดซ้ือวัสดุ จํานวน 32 รายการ 

เปนเงิน 6,640 บาท 

 เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

 

9. จัดจางสําเนา

เอกสารและเขา

เลม 

3,000 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง รานชมเพลิน เปเปอร เปนเงิน 

3,000 บาท 

 เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

 

10. จัดจางทําสื่อใน

การฝกอบรม 

7,500 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง นางสาววชิชุดา  สุมมาตย เปนเงิน 
7,500 บาท 

  เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

 

11. จัดจางทําวุฒิบัตร 1,060 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง นางนิมิตร โรจนดาํเกิงโชค เปนเงิน 
1,060 บาท 

  เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

 



ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือ

จาง 

วงเงินท่ี

จะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก     

โดยสรุป 

 

 
 
 
 
 

12.  จัดจางสําเนา

เอกสารและเขา

เลม 

6,824 

บาท 

- เฉพาะเจาะจง รานชมเพลิน เปเปอร เปนเงิน 

6,824 บาท 

 เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

 

13. จัดจางทําวุฒิบัตร 963 บาท  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศูนยบริการ 
บานครู เปนเงิน 963 บาท 

 เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

 

14. จัดซ้ือวัสดุในการ

ฝกอบรม 

7,893.90 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง CP ALL 7-Eleven 

-จัดซ้ือบัตรโทรศัพทเติมเงิน  

เปนเงิน 800 บาท 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) 
-ซ้ือวัสดุ จํานวน 17 รายการ  

เปนเงิน 3,649 บาท 

หางหุนสวนจํากัด ศูนยบริการ 

บานครู  

-จัดซ้ือวัสดุ จํานวน 2 รายการ 

เปนเงิน 242.22 บาท 

บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท 

CP ALL 7-Eleven 

-จัดซ้ือบัตรโทรศัพทเติมเงิน  

เปนเงิน 800 บาท 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 
(มหาชน) 
-ซ้ือวัสดุ จํานวน 17 รายการ  

เปนเงิน 3,649 บาท 

หางหุนสวนจํากัด ศูนยบริการ 

บานครู  

-จัดซ้ือวัสดุ จํานวน 2 รายการ 

เปนเงิน 242.22 บาท 

บริษัท แอดไวซ ไอที อินฟนิท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

 



จํากัด 

-จัดซ้ือวัสดุ จํานวน 4 รายการ  

เปนเงิน 2,214 บาท 

จํากัด 

-จัดซ้ือวัสดุ จํานวน 4 รายการ  

เปนเงิน 2,214 บาท 

ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือ

จาง 

วงเงินท่ี

จะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก     

โดยสรุป 

 

      บริษัท เจ-วัน แอคเซสเซอรี่ จํากัด 

-จัดซ้ือวัสดุ จํานวน 2 รายการ 

เปนเงิน 449.40 บาท 

หางหุนสวนจํากัด ศูนยบริการ 

บานครู  

-จัดซ้ือกระดาษปก เปนเงิน 

539.25 บาท 

บริษัท เจ-วัน แอคเซสเซอรี่ จํากัด 

-จัดซ้ือวัสดุ จํานวน 2 รายการ 

เปนเงิน 449.40 บาท 

หางหุนสวนจํากัด ศูนยบริการ 

บานครู  

-จัดซ้ือกระดาษปก เปนเงิน 

539.25 บาท 

  

 

 

15. จัดจางสําเนา

เอกสารและเขา

เลม 

2,900 

บาท 

  รานชมเพลิน เปเปอร เปนเงิน 

2,900 บาท 

รานชมเพลิน เปเปอร เปนเงิน 

2,900 บาท 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 

ชือ่ผูรับผิดชอบ...........นายเทพทัต  พรสิริญาณ............. 

 

สรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........................สิงหาคม................... 

ชือ่หนวยงาน................งานจดัหา-จัดซ้ือ.......................... 

วันท่ี..........๓๑...........เดือน...............สิงหาคม....................พ.ศ.......๒๕๖๒....... 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือ/จาง 

๑ จางปรับปรุงและขยายบริการ Microsoft 

office 3 6 5  for education สํ า ห รั บ

บุคลากรและนักศึกษา ในรูปแบบคลาวน 

(Cloud) จํานวน 1 งาน 

347,750 347,750 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท มัลติมีเดีย เทค

โนโลยี่ จํากัด 

บริษัท มัลติมีเดีย 

เทคโนโลยี่ จํากัด 

347,750 

 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๓๐ 

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒ 

๒. จางพัฒนาฟอรมอิเล็กทรอนิกส (e-form) ท่ี

ร อ ง รั บ ก า ร ล ง น า ม อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส               

(e-Singnature) จํานวน 1 โปรแกรม 

265,000 265,000 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท เอ็กซเซล ลิงค 

จํากัด 

บริษัท เอ็กซเซล 

ลิงค จํากัด 

265,000 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๓๑ 

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๒ 

 

 
 



                                                                                             แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........สิงหาคม..2560.............................. 

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซ้ือ (เหมชาติ เหมพิจิตร) ........................... 

ณ .....31...........เดือน........ สิงหาคม......................พ.ศ..........2562........... 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

1 จัดซ้ือหองปฏิบัติการณ

ศูนยวิชาการเกษตรใน

เมือง จํานวน 1 งาน  

587,700.- 586,681.- วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

บริษัท ทีเอ็น-

ซายน จํากัด 

579,999.99 บาท 

บริษัท ทีเอ็น-ซายน 

จํากัด 

579,999.99 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-087 

ลว. 16 สค 62 

2 จัดจางกอสรางปรับปรุง

หองประชุมศูนยวิทยา 

มสธ. เพชรบุรี จํานวน 

1 งาน 

3,000,000.- 2,696,619.94 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

บริษัท สปอรต 

เทคซิสเต็ม จํากัด 

2,782,000 บาท 

บริษัท สปอรต เทค

ซิสเต็ม จํากัด 

2,782,000 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-088 

ลว. 26 สค 62 

3 จัดซ้ือโปรแกรมสําหรับ

ออกแบบกราฟฟก 

และมัลติมิเดีย จํานวน 

82 License 

1,394,000.- 1,394,000.- วิธีคัดเลือก บริษัท เอซอฟท

วัน จํากัด 

874,767.80 บาท 

บริษัท เอซอฟทวัน 

จํากัด 

874,767.80 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-089 

ลว. 27 สค 62 

 



แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........สิงหาคม..2562.............................. 

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซ้ือ (นายสฤษดิ์ ศรีธรรม) ........................... 
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ลําดั

บท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือ

จาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง  

1. ซื้อจุนลินทรียระบบบําบัดน้าํ

เสีย จํานวน 10 ถัง 

37,450 37,450 เฉพาะเจาะจง บ.เท็คแมน (ไทยแลนด) 

จํากัด  

เสนอ 37,450 บาท 

บ.เท็คแมน (ไทยแลนด) 

จํากัด  

เสนอ 37,450 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00070 

   13 สค. 2562 

2. ซื้อวัสดุ จํานวน 9 รายการ 46,368 46,368 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สะพานนนทคาไม 

เสนอ 46,368 บาท 

ราน ศ.สะพานนนทคาไม 

เสนอ 46,368 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00071 

    15 สค. 2562 

3 ซื้อวัสดุ จํานวน 7 รายการ 44,708.76 46,368 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สะพานนนทคาไม 

เสนอ 44,708.76 บาท 

ราน ศ.สะพานนนทคาไม 

เสนอ 44,708.76 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00072 

    16 สค. 2562 

4 เชาเตนท 2 หลัง  2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง นายนพดล โพธิวิพุทธ 

เสนอ 2,600 บาท 

นายนพดล โพธิวิพุทธ 

เสนอ 2600 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00073 

    21 สค. 2562 

5. จางเหมาประดับตนไมและ

ตกแตงตนไม งานสถาปนา 

มสธ ครบรอบ 41 ป 

จํานวน 1 งาน 

135,000 135,000 เฉพาะเจาะจง บ.กา-ราเดน จํากัด 

เสนอ 135,000 บาท 

บ.กา-ราเดน จํากัด 

เสนอ 135,000 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00078     

26 สค. 2562 
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ลําดั

บท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง  

6. จางซอมแซมมอเตอรปม

น้ําพุมขาวบิณฑ จํานวน  

1 เครื่อง 

80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง บ.สุวจันทร เซอรวิส จํากัด 

เสนอ 79,999.62 บาท 

บ.สุวจันทร เซอรวิส จํากัด 

เสนอ 79,999.62 บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00074     

21 สค. 2562 

7. จางซอมแซมฝาบอระบบ

บําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 

งาน  

63,000 63,000 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน มนตรี 

เสนอ 63,000 บาท 

นายสุทัศน มนตรี 

เสนอ 63,000 บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00075     

21 สค. 2562 

8. ซื้อวัสดุ จํานวน 4 รายการ 20,470 20,394.20 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สะพานนนทคาไม 

เสนอ 20,394.20 บาท 

ราน ศ.สะพานนนทคาไม 

เสนอ 20,394.20 บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00076 

    22 สค. 2562 

9. ซื้อวัสดุ จํานวน 9 รายการ 35,235 35,235 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สะพานนนทคาไม 

เสนอ 33,688.95 บาท 

ราน ศ.สะพานนนทคาไม 

เสนอ 33,688.95 บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00077 

    22 สค. 2562 

 

 



 


	ซื้อจุนลินทรีย์ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 10 ถัง
	ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ
	ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ
	เช่าเต้นท์ 2 หลัง 
	จ้างเหมาประดับต้นไม้และตกแต่งต้นไม้ งานสถาปนา มสธ ครบรอบ 41 ปี จำนวน 1 งาน
	ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
	ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ

