
แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ....นายวีรภัทร สินเกษม...... 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...มีนาคม................ 

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

วันท่ี..........28..........เดือน...........มีนาคม...................พ.ศ.......2562....... 

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. ซ้ือกลองบันทึกวีดิโอ จํานวน 2 ชุด 157,475 บาท - โดยวิธ ี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท รามอินทรา 

อินเตอรเทรด จํากัด 

157,475 

บริษัท รามอินทรา 

อินเตอรเทรด 

จํากัด 

157,475 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-03-

0014 

29-03-2562 

2. ซ้ือชุดการสอนสดออนไลน จํานวน 2 ชุด 119,900 บาท - โดยวิธ ี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท รามอินทรา 

อินเตอรเทรด จํากัด 

119,900 บาท 

บริษัท รามอินทรา 

อินเตอรเทรด 

จํากัด 

119,900 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-03- 

0015 

29-03-2562 

3. จ้างผลติสาํเนา CD-ROM  162,747.00 

บาท 

- โดยวิธ ี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เจเนอรัล เรคค

อรด อินเตอรเนชั่น

แนล อินดัสตรี้ จํากัด 

162,747 บาท 

บริษัท เจเนอรัล 

เรคคอรด อินเตอร

เนชั่นแนล อินดัสตรี้ 

จํากัด 

162,747 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304PO62-

03-00002 

4. จางปูพรมเวทีและเก็บท่ีอาคารอเนกนิทัศน 26,273.21 

บาท 

- โดยวิธ ี

เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจํากัดโมเด

รินอินเตอร 

26,273.21 บาท 

 

หางหุนสวนจํากัดโม

เดรินอินเตอร 

26,273.21 บาท 

 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304PO62-

03-00003 
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แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ....นางสางเจนจิรา ชนะโชติ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...มีนาคม................ 

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

วันท่ี.........31..........เดือน..........มีนาคม...................พ.ศ.......2562....... 

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ/

จาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขอตกลง

ในการซ้ือ/จาง 

1 จางสําเนาเอกสารและเขาเลม 1,290  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

รานชมเพลิน เปเปอร รานชมเพลิน เปเปอร  

1,290 บาท 

 เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและ

เหมาะสม   

304PR62-01-

00040 

2 จัดซ้ือวัสดุประกอบการอบรม 2,165.13  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หจก. ศูนยบริการ

บานครู 

 

หจก. ศูนยบริการบาน

คร ู

2,165.13 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและ

เหมาะสม 

304PR62-01-

00041 

 

3 จัดซ้ือวัสดุประกอบการอบรม 1,117.20  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 บริษัท ออฟฟช คลับ

(ไทย) จํากัด หจก.

ศูนยบริการบานครู  

บริษัท ออฟฟช คลับ

(ไทย) จํากัด 1,053 

บาท 

 

หจก.ศูนยบริการบาน

ครู 64.20 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและ

เหมาะสม 

304PR62-01-

00039 

 

4 จางประมวลผลขอมูล จัดพิมพขอมูล และ

จัดทํารูปเลมรายงานฉบับสมบรูณ 

1,000  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นายวรุฒ  หิ่มสาใจ นายวรุฒ หิ่มสาใจ 

1,000  บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและ

เหมาะสม 

304PR62-01-

00036 



5 จางสําเนาเอกสารและเขาเลม 11,900  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

รานชมเพลิน เปเปอร รานชมเพลิน เปเปอร 

11,900 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและ

เหมาะสม 

304PR62-01-

00042 

6 จางทําสื่ออิเล็กทรอนิกส Power Point 3,000  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นางสาวสมพร  แสง

ทองอราม 

นางสาวสมพร แสง

ทองอราม 

3,000  บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและ

เหมาะสม 

304PR62-01-

00043 

7 จัดเชาสถานท่ีพรอมอุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ 

3,000  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

สหกรณการเกษตรสี

ค้ิว จํากัด 

สหกรณการเกษตรสี

ค้ิว จํากัด 

3,000  บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและ

เหมาะสม 

304PR62-01-

00046 

8 จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชกับรถตูปรับ

อากาศ 

1,890  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจํากัด    

ศ.ศ.บริการ 

บริษัท บางจาก     

กรีนเนท จํากัด 

หางหุนสวนจํากัด ศ.ศ.

บริการ  

1,450 บาท 

บริษัท บางจากกรี

นเนท จํากัด 

440 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและ

เหมาะสม 

304PR62-01-

00045 

9 เชารถตูโดยสารปรับอากาศพรอมพนักงาน

ขับรถ  

5,400  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

นายอโนชา  คําภาน ุ นายอโนชา  คําภาน ุ

5,400 ยาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและ

เหมาะสม 

304PR62-01-

00044 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ....นางสาวดุษฎี  ดวงฉิม...... 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน..มีนาคม................. 

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

วันท่ี.........31...........เดือน...........มีนาคม..................พ.ศ.......2562....... 

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือ/จาง 

1. จางกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ศูนยวิทย
พัฒนา มสธ. นครนายก จํานวน 1 งาน 

๗๒๘,๐๐๐ ๗๒๘,๐๐๐ ดวยวิธีประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

บริษัท ดรามา นัม
เบอรวันเอ็นเตอรเทน 
(ไทยแลนด) จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 

728,000 บาท 

บริษัท ดรามา นัม
เบอรวันเอ็นเตอร
เทน (ไทยแลนด) 
จํากัด รวมเปน

เงินท้ังสิ้น 

728,000 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304-62-02-
081 ลว.14 
มี.ค.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........มีนาคม..2562.............................. 

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

ณ .....31...........เดือน.......มีนาคม.....................พ.ศ..........2562........... 

ลําดั

บท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง  

1. จางเปลี่ยนรางและทอรอย

สายไฟฟาและอุปกรณไฟฟา

หองรําไพพรรณีอาคารอเนก

นิทัศน จาํนวน 1 งาน 

59,759.50 59,759.50 เฉพาะเจาะจง บ.ซัมโซลูชั่น จํากัด 

เสนอ 59,759.50 บาท 

บ.ซัมโซลูชั่น จํากัด 

เสนอ 59,759.50 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00040  

ลว 11 มีค. 62  

2. ซอมแซมปมน้ําพุหนาอาคาร

อเนกนิทัศน จํานวน 2 

เคร่ือง 

150,000 149,955.15 เฉพาะเจาะจง บ.เว็ทโกอินเตอรเนชั่นแนล 

เสนอ 149,955.15บาท 

บ.เว็ทโกอินเตอรเนชั่นแนล 

เสนอ 149,955.15บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00043  

ลว 14 มีค. 62  

3. ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ 32,200 32,100 เฉพาะเจาะจง ราน ศ.สะพานนนทคาไม 

เสนอ 32,100 บ. 

ราน ศ.สะพานนนทคาไม 

เสนอ 32,100 บ. 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00048  

ลว 14 มีค. 62  

4. ซอมแซมเปเปอรหองรําไพ

พรรณี อาคารอเนกนิทัศน 

จํานวน 1 งาน 

32,314 32,314 เฉพาะเจาะจง หจก.โมเดิรนอินเตอร

เดคคอร จํากัด 

เสนอ 32,314 บ. 

หจก.โมเดิรนอินเตอร

เดคคอร จํากัด 

เสนอ 32,314 บ. 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00047  

ลว 14 มีค. 62  

5. ซื้อหลอดไฟ จํานวน 3 

รายการ 

55,447.40 55,447.40 เฉพาะเจาะจง เจ.เจอิเล็กเทค 

เสนอ 55,447.40 บ. 

เจ.เจอิเล็กเทค 

เสนอ 55,447.40 บ. 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00049  

ลว 15 มีค. 62  

 

 

 

 

 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........มีนาคม..2562.............................. 

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

ณ .....31...........เดือน.......มีนาคม.....................พ.ศ..........2562........... 

 

ลําดั

บท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ี

จะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

6. จางเปลี่ยนหลอดไฟแสงสวาง

พรอมอุปกรณประกอบหนา

อาคารอเนกนิทัศน 

จํานวน 1 งาน 

39,612 39,612 เฉพาะเจาะจง บ.ลารช แอนดลอเร็ล 

จก. เสนอ 39,612 บ. 

บ.ลารช แอนดลอเร็ล จก. 

เสนอ 39,612 บ. 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-

00044  

ลว 14 มีค. 62 

7. ซ้ือวัสดุ จํานวน 2 รายการ 11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง บ.กา-ราเดนท จก. 

เสนอ 11,500 บ. 

บ.กา-ราเดนท จก. 

เสนอ 11,500 บ. 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-

00046  

ลว 14 มีค. 62 

8. จางติดตั้งไฟฟาชั่วคราวงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร รุนท่ี 

35 ประจําป 2559 

490,000 446,000 เฉพาะเจาะจง การไฟฟานครหลวง 

เสนอ 446,000 บาท 

การไฟฟานครหลวง 

เสนอ 446,000 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-

00042  

ลว 14 มีค. 62 

9. จางซอมแซมโคมไฟสองสวาง

หนาอาคารอเนกนิทัศน พรอม

อุปกรณประกอบ จํานวน 1 

งาน 

39,804 39,804 เฉพาะเจาะจง บ.ลารช แอนดลอเร็ล 

จก. เสนอ 39,804 บ. 

บ.ลารช แอนดลอเร็ล จก. 

เสนอ 39,804 บ. 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-

00050  

ลว 18 มีค. 62 

10. คาเชาเครื่องถายเอกสาร

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 

1,181.70 1,181.70 เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสไอเซลลแอนด

เซอรวิส จํากัด 

เสนอ 1,181.70 บ. 

บ.พีเอสไอเซลลแอนด

เซอรวิส จํากัด 

เสนอ 1,181.70 บ. 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

79 วรรค 2 

 



แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........มีนาคม..2562.............................. 

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

ณ .....31...........เดือน.......มีนาคม.....................พ.ศ..........2562........... 

ลําดั

บท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง  

11. จางเหมาประดับผาสีขาว

เหลืองตลอดแนวรั่ว

มหาวิทยาลัย จํานวน  

1 งาน 

135,000 135,000 ฉพาะเจาะจง นายสรศักดิ์  เดชรุง 

เสนอ 130,000 บ. 

นายสรศักดิ์  เดชรุง 

เสนอ 130,000 บ. 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00039  

ลว 4 มีค. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........มีนาคม 2562.............................. 

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซ้ือ (วิภา  นาคสวย) ........................... 

ณ .....31...........เดือน........ มีนาคม......................พ.ศ..........2562........... 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

1 จางบริการรักษาความปลอดภัย

งานพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร (ตั้งแตวันท่ี 16-17 มี.ค.62 

และวันท่ี 1-5 เม.ย.62 

 

  700,000.- 477,900.- เฉพาะเจาะจง  สํานักงาน

รักษาความ

ปลอดภัย 

องคการ

สงเคราะห

ทหารผานศึก 

วงเงิน 

477,900 บาท 

 สํานักงานรักษา

ความปลอดภัย 

องคการสงเคราะห

ทหารผานศึก 

วงเงิน 477,900 

บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

 ส.304-62-04-020 ลว 

8 มี.ค.62  

2 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร PC 

จํานวน 42 เครื่อง   

 

1,260,000 .-  1,461,958.12 ประกวดราคา บริษัท        

สหธุรกิจ 

จํากัด วงเงิน 

849,366 บาท 

บริษัท  สหธุรกิจ 

จํากัด วงเงิน 

849,366 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

ส.304-62-04-021 

ลว 22 มี.ค.62 



                                                                                                                                                                                   แบบ สขร.๑ 

                                                                   สรปุผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2562                (นางสาวศุจีภรณ  ชื่นสมบุญ) 

งานจัดหา-จัดซ้ือ 

วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคา

ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก     

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญา

หรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือ

จาง  

1. จัดเชาเครื่องถาย

เอกสาร 

 441 บาท  เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ไอ เซลแอนด

เซอรวิส จํากัด 

 เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 

2. จัดจางสําเนาเอกสาร 

และจัดจางทําปาย 

3,960 บาท  เฉพาะเจาะจง  ราน Gubgib Copy 
-จัดจางสาํเนาเอกสาร จํานวน 
1,240แผน เปนเงิน 930 บาท 

รานชุมพล ชางเกวียน 
จัดจางทาํปายสื่อ 3,000 บาท 

 ราน Gubgib Copy 
-จัดจางสาํเนาเอกสาร จํานวน 
1,240แผน เปนเงิน 930 บาท 

รานชุมพล ชางเกวียน 
จัดจางทาํปายสื่อ 3,000 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 

2. จัดเชาสถานท่ีในการ

ฝกอบรม 

2,400 บาท  เฉพาะเจาะจง นางสาววลัลิการ  กุลชะโร นางสาววลัลิการ  กุลชะโร เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 

3. จัดจางทําเอกสารใน

การฝกอบรม 

8,650 บาท  เฉพาะเจาะจง นายอรุณ  สุขนึก 
-จัดจางทาํเอกสารในการฝกอบรม 
จํานวน 50 เลม 

นายอรุณ  สุขนึก 
-จัดจางทาํเอกสารในการฝกอบรม 
จํานวน 50 เลม 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 

 
 

 

 



ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือ 

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก     

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง  

4. จัดซื้อ Adapter for 
Notebook  

1,955.55 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท คอร
ปอเรชั่น จํากัด 

บริษัท อินเทอนัล คอมพิวท คอร
ปอเรชั่น จํากัด 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 

5. จัดซื้อวัสดุในการฝกอบรม 2,545 บาท  เฉพาะเจาะจง รานกมลกิจ รานกมลกิจ เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 

6 จัดจางสาํเนาเอกสารและ
เขาเลม 

7,343 บาท  เฉพาะเจาะจง รานชมเพลนิ เปเปอร รานชมเพลนิ เปเปอร เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 

7. จางเหมาบริการเชารถตู
ปรับอากาศพรอมน้ํามนั
เชื้อเพลิง จาํนวน 5 คัน 

2,500 บาท  เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมิตร  สานชิวรรณ นางสาวศุภมิตร  สานชิวรรณ เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 

8. จัดซื้อวัสดุในการฝกอบรม 9,950 บาท  เฉพาะเจาะจง รานจักสานปทุมทิพย 
-จัดซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ  
เปนเงิน 4,000 บาท 

รานราชวงศพัฒนา 

-จัดซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ  

เปนเงิน 2,200 บาท 

รานบานรักษตนไม 

-ซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ เปนเงนิ 

2,500 บาท 

รานเจแปว สุวรรณา อาหารสัตว ปุย 
ยา และอุปกรณ 

รานจักสานปทุมทิพย 
-จัดซื้อวัสดุ จํานวน 2 รายการ  
เปนเงิน 4,000 บาท 

รานราชวงศพัฒนา 

-จัดซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ  

เปนเงิน 2,200 บาท 

รานบานรักษตนไม 

-ซ้ือวัสดุ จํานวน 2 รายการ เปนเงนิ 

2,500 บาท 

รานเจแปว สุวรรณา อาหารสัตว ปุย 
ยา และอุปกรณ 

เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 



-จัดซื้อวัสดุ จํานวน 6 รายการ  
เปนเงิน 1,250 บาท 

 

-จัดซื้อวัสดุ จํานวน 6 รายการ  
เปนเงิน 1,250 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. จัดจางทาํสื่อ Power Point 1,500 [km  เฉพาะเจาะจง นางสาวมนัสศรา อัจฉริยะเมธากุล นางสาวมนัสศรา อัจฉริยะเมธากุล เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 

10. จัดซื้อวัสดุในการฝกอบรม 3,980 บาท  เฉพาะเจาะจง นายอรุณ  สุขนึก นายอรุณ  สุขนึก เปนไปตามท่ี

หนวยงาน

กําหนด 

 



 

                                                                                                                                                                                      แบบ สขร.๑ 

                                       สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...มีนาคม .2562............                นิตยา  ทันตานุวัฏฏ 

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

.วันท่ี......31..........เดอืน.....มีนาคม.........................พ.ศ.......2562.............. 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

1. จัดซ้ือหมึกพิมพ จํานวน  

2 รายการ 

 

150,000 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

1.บริษัท เมโทร 

 ซิสเต็มส  คอร

ปอเรชั่น จํากัด 

45,368 บาท 

2.บริษัท นิปดา 

กรุป จํากัด 

89,880 บาท 

1.บริษัท เมโทร 

 ซิสเต็มส คอร 

ปอเรชั่น จํากัด 

45,368 บาท 

2.บริษัท นิปดา 

กรุป จํากัด 

89,880 บาท 

  

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304PO61-06- 

 

2. จัดเชาเกาอ้ีพลาสติกสีขาว 

จํานวน 600 ตัว 

 

 

16,050 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท แสงทอง 

ผาใบ จํากัด 

16,050 บาท 

บริษัท แสงทอง 

ผาใบ จํากัด 

16,050 บาท 

 

 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

304PO61-06- 

 

 

 

 

 

 



 

-2- 

 

 

 

 

 
 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

3. จัดจางเหมาบริการจัดทัวร 

พรอมรถโดยสารปรับ

อากาศ จํานวน 2 รายการ 

 

 190,995 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เคสมายส 

แทรเวล จํากัด 

190,995 บาท 

บริษัท เคสมายส 

แทรเวล จํากัด 

190,995 บาท 

      

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304PO61-06- 

 

4. จัดจางทํากลองขอสอบ 

จํานวน 2 รายการ 

 

    155,120 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 บริษัท เอ็น.พี. 

อุตสาหกรรม 

จํากัด 

155,120 บาท 

   

บริษัท เอ็น.พี. 

  อุตสหกรรม       

  จํากัด 

  155,120 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304-61-06- 

 

5. จัดซ้ือสติกเกอรสําหรับ 

ติดโตะในหองสอบ 

จํานวน 45 กลอง 

 

    

   135,000 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท พลูกาเทค 

จํากัด 

 135,000 บาท 

   

 

 บริษัท พลูกาเทค 

จํากัด 

135,000 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 

6. จางเหมาบริการบริษัท 

เอกชนจัดทัวรเพ่ือศึกษา 

ดูงาน จํานวน 1 งาน  

 

 165,020 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เจอรนีย 

อินเตอร จํากัด 

165,202 บาท 

 

 

บริษัท เจอรนีย 

อินเตอร จํากัด 

165,202 บาท 

   

      

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304-61-06- 

 

7. จัดจางพิมพใบแจง

เงินเดือน 

จํานวน 30,000 ชดุ 

 

  38,700 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 บริษัท เค แอนด 

เค ยูไนเต็ด จํากัด 

  38,520 บาท 

 

บริษัท เค แอนดเค

ยูไนเต็ด จํากัด 

    38,520 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

304-61-06- 

 

8. จัดจางทําตรายาง 

จํานวน 25 อัน 

  1,968.80 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ทริงเค็ท 

แอนด ครีเอเตอร 

กรุป จํากัด 

1,968.80 บาท 

บริษัท ทริงเค็ท 

แอนด ครีเอเตอร 

กรุป จํากัด 

1,968.80 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 

9. จัดจางซอมเครื่อง

สแกนเนอร จํานวน 1 

เครื่อง 

  

 6,678.94 บาท  โดยวิธีตกลงราคา บริษัท เอ็นทูเอ็น 

 โซลูชั่น โพรไว   

เตอร จํากัด 

6,678.94 บาท 

    

บริษัท เอ็นทูเอ็น 

  โซลูชั่น ไพรไว

เตอร จํากัด 

6,678.94 บาท    

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304PO61-06- 

 

10. จัดซ้ือหมึกพิมพสําหรับ 

เครื่องพิมพ สําหรับ

เครื่องพิมพ Brother 

จํานวน 4 กลอง 

 

   7,233.20 บาท  โดยวิธีตกลงราคา บริษัท อินเทอนัล 

 คอมพิวท คอร

ปอเรชั่น จํากัด 

7,233.20 บาท 

 

 

บริษัท อินเทอนัล 

คอมพิวท คอร 

ปอเรชั่น จํากัด 

7,233.20 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304CO61-06- 

 

11. จัดจางทําปายอลูมิเนียม

สะทอนแสงพรอมเจาะ

แขวน จํานวน 31 ปาย  

   74,878.60 บาท  โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอเดีย 

กราฟฟค จํากัด 

74,878.60 บาท 

 

 

 

บริษัท ไอเดีย 

กราฟฟค จํากัด 

74,878.60 บาท 

 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304PO61-06- 

 



 

-5-   

 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

12. จัดซ้ือวัสดงุานพิธีพระราช 

ทานปริญญาบัตร 

จํานวน 4 รายการ 

 44,997.80 บาท  โดยวิธีตกลงราคา ห.จ.ก เอส.โอ. 

เอ็นเตอรไพรส 

 44,997.80 บาท 

ห.จ.ก เอส.โอ. 

เอ็นเตอรไพรส 

   44,997.80 บาท 

      

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304PO61-06- 

 

13. จัดซ้ือวัสดุทําเครื่องหมาย

บอกฝาย งานปริญญาบัตร 

จํานวน 5 รายการ 

 

     64,521 บาท  โดยวิธีตกลงราคา  บริษัท ดาตาโปร 

ดักส ทอปปง  

   ฟอรม จํากัด 

64,521  บาท 

 

 

บริษัท ดาตาโปร 

ดักส ทอปปง 

ฟอรม จํากัด 

64,521 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

304PO61-06- 

 

14. จัดซ้ือธงชาติ จํานวน 5 ผืน    4,975.50 บาท  โดยวิธีตกลงราคา ห.จ.ก.เอส.โอ 

เอ็นเตอรไพรส 

4,975.50 บาท 

 ห.จ.ก.เอส.โอ 

เอ็นเตอรไพรส 

4,975.50 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

 

304PO61-06- 

 



 

-6- 

 

 

 
 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

15. จัดซ้ือผงหมึกเครื่องถาย

เอกสาร จํานวน 4 กลอง 

 4,922 บาท  โดยวิธีตกลงราคา บริษัท อินเทอนัล 

คอมพิวท คอร

ปอเรชั่น จํากัด 

4,922 บาท 

    

บริษัท อินเทอนัล 

คอมพิวท คอร 

ปอเรชั่น จํากัด 

4,922 บาท  

    

      

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

 

 

304PO60-06- 

 

16. จัดซ้ือโดยบอกรับวารสาร 

ภาษาตางประเทศ จํานวน 

19 รายการ 

   424,170 บาท  โดยวิธีตกลงราคา  บริษัท บุคเน็ท 

จํากัด 

424,170 บาท 

 

 

บริษัท บุคเน็ท 

จํากัด 

424,170 บาท 

 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

304CO60-06- 

 

18. จัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิง 

สําหรับรถตู จํานวน 2 คัน 

 

     

   4,000 บาท  โดยวิธีตกลงราคา บริษัท เต็งไตร

รัตน จํากัด 

2,600 บาท 

 

 

บริษัท เต็งไตร 

รัตน จํากัด 

2,600 บาท 

เปนไปตามท่ี 

หนวยงานกําหนด 

 

 

304PO60-06- 

 



 
                                                                                             แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........มีนาคม..2562.............................. 

(ชื่อหนวยงาน)...............จัดหา-จัดซ้ือ (เหมชาติ เหมพิจิตร) ........................... 
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ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

1 จางทาํปายรับเสด็จและ

ปายแสดงความยนิดีแก

บัณฑิตงานพระราชทาน

ปริญญาบตัร 

221,490.- 221,490.- วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตวิานนทป

ร้ินทเซ็นเตอร 

จํากัด 

221,490 บาท 

บริษัท ตวิานนทปร้ินท

เซ็นเตอร จํากัด 

221,490 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304PO62-10-00001 

ลว. 14 มีนาคม 2562 

2 จัดจางทาํปกปริญญาบัตร 

จํานวน 15,000 ปก 

1,170,000.- 930,000.- ดวยวิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

หางหุนสวนจาํกัด

ภัทรการพิมพ 

922,500 บาท 

หางหุนสวนจาํกัดภัทร

การพิมพ 

922,500 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-066 

ลว. 1 มีนาคม 2562 

3 ชุดครุภัณฑวิศวกรรม

ยอนรอย จํานวน 1 ชุด 

14,190,000.- 14,730,000.- ดวยวิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

บริษัท ควอลิตี้ รี

พอรท จํากัด 

920,000 บาท 

บริษัท ควอลิตี้ รี

พอรท จํากัด 

920,000 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-067 

ลว. 8 มีนาคม 2562 

(ชุดตรวจสอบและ

วิเคราะหโครงสราง

ทางโลหะวิทยา 

จํานวน 1 ชุด) 

 

 

 

 

 



                                                                                             แบบ สขร.๑ 
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ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

3 

(ตอ) 

ชุดครุภัณฑวิศวกรรม

ยอนรอย จํานวน 1 ชุด 
14,190,000.- 14,730,000.- 

ดวยวิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

บริษัท ควอลิตี้ รี

พอรท  

2,990,000 บาท 

บริษัท ควอลิตี้ รี

พอรท  

2,990,000 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-068 

ลว. 8 มีนาคม 2562 

(ซื้อชุดวิเคราะห

องคประกอบธาตุวัตถุ) 

บริษัท พาราไซ

แอนติฟค จํากัด 

2,080,000 บาท 

บริษัท พาราไซแอน

ติฟค จํากัด 

2,080,000 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-069 

ลว. 8 มีนาคม 2562 

(เคร่ืองทดสอบ

อเนกประสงค  

จํานวน 1 ชุด) 

บริษัท แอลเอ็ม

เอส อินสทรูเมนท 

จํากัด 

1,090,000 บาท 

บริษัท แอลเอ็มเอส 

อินสทรูเมนท จาํกัด 

1,090,000 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-070 

ลว. 5 มีนาคม 2562 

(เคร่ืองทดสอบความ

แข็งวัสดุ  

จํานวน 1 ชุด) 
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ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

3 

(ตอ) 

ชุดครุภัณฑวิศวกรรม

ยอนรอย จํานวน 1 ชุด 
14,190,000.- 14,730,000.- 

ดวยวิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

บริษัท รามอินทรา 

อินเตอรเทรด 

จํากัด 

3,124,000 บาท 

บริษัท รามอินทรา 

อินเตอรเทรด จํากัด 

3,124,000 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-071 

ลว. 12 มีนาคม 2562 

(เคร่ืองคํานวณทาง

วิศวกรรม Super 

Micro Computer 

สมรรถณะสูง พรอม

โปรแกรมสําเร็จรูป 

สําหรับวิเคราะห

ปญหาทาง

วิศวกรรมศาสตร 

จํานวน 1 ชุด) 

บริษัท อินแคม

เทค จํากัด 

2,338,000 บาท 

บริษัท อินแคมเทค 

จํากัด 

2,338,000 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-072 

ลว. 13 มีนาคม 2562 

(ชุดครุภัณฑสาํหรับ

ปฏิบัติการดาน

ออกแบบและตกแตง

สิ่งพิมพและบรรจุ

ภัณฑ จํานวน 1 ชุด) 
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ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

4 จัดซื้อครุภัณฑ จํานวน 2 

รายการ (1 เคร่ือง 

ไมโครคอมพิวเตอร 

จํานวน 35 เคร่ือง และ 

2. เคร่ืองสํารองไฟฟา 

800VA 99 เคร่ือง) 

875,000.- 

247,500.- 

(รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น  

1,122,500 บาท) 

875,000.- 

247,500.- 

(รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น  

1,122,500 บาท) 

ดวยวิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

บริษัท สหธรุกิจ 

จํากัด 

1,081,732.55 

บาท 

บริษัท สหธรุกิจ จาํกัด 

1,081,732.55 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-073 

ลว. 13 มีนาคม 2562 

5 จัดซื้อครุภัณฑเคร่ืองพิมพ

เลเซอรหรือชนิด LED 

ขาวดํา ชนิด Network 

แบบที่ 2 จํานวน 40 

เคร่ือง 

600,000.- 600,000.- ดวยวิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

บริษัท โฟทีกา 

จํากัด 

243,318 บาท 

บริษัท โฟทีกา จาํกัด 

243,318 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-074 

ลว. 15 มีนาคม 2562 

6 จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร 

Database Server 

จํานวน 1 เคร่ือง 

650,000.- 672,102.67 ดวยวิธีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) 

บริษัท จ ีแอ็ด

วานซ เทคโนโลย ี

จํากัด 

640,000 บาท 

บริษัท จ ีแอ็ดวานซ 

เทคโนโลยี จาํกัด 

640,000 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-075 

ลว. 29 มีนาคม 2562 

 

 

 
 
 
 
 



 

                                                                                             แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........มีนาคม..2562.............................. 

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

ณ .....31...........เดือน........ มีนาคม......................พ.ศ..........2562........... 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

7 จัดซื้ออาหาร จํานวน 1 

ประเภท 

(ประเภทเนื้อสัตว) 

5,003,690.- 5,003,690.- วิธี

เฉพาะเจาะจง 

รานนิวสตารซีฟูด 

5,003,690 บาท 

รานนิวสตารซีฟูด 

5,003,690 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

และเปนผูคารายเดิม 

304-62-10-077 

ลว. 29 มีนาคม 2562 

8 จัดซื้ออาหาร จํานวน 2 

ประเภท 

(อาหารแหงและอาหาร

ประเภทผักและผลไม) 

2,015,606.- 

1,801,640.- 

(รวมเปนเงิน

ท้ังสิ้น 

3,817,246 

บาท) 

2,015,606.- 

1,801,640.- 

(รวมเปนเงิน

ท้ังสิ้น 

3,817,246 

บาท) 

วิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เจเอ็มไพร 

จํากัด 

3,817,246 บาท 

บริษัท เจเอ็มไพร 

จํากัด 

3,817,246 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม

และเปนผูคารายเดิม 

304-62-10-079 

ลว. 29 มีนาคม 2562 

 

 
 
 



 
    นางสาวจิตตรา  เพิงระนัย 

                                                                             แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มีนาคม   

(ชื่อหนวยงาน)  กองพัสด ุ

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ  2562 

 

ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

1. ซื้อเกาอ้ีประชุม  

จํานวน 300 ตัว 

237,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี.ที.ซอรสซิ่ง จก. 

195,000 บ. 

บ. ดี.ที.ซอรสซิ่ง จก. 

195,000 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

304-62-07-008 

7/มีนาคม/2562 

2. ซื้อิโตะพับ จาํนวน 100 ตัว  280,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไทยพฒันา

ครุภัณฑ จก. 

254,000 บ. 

บ. ไทยพฒันา

ครุภัณฑ จก. 

254,000 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

304-62-07-009 

22/มีนาคม/2562 

3. ซื้อแบตเตอร่ีรถไฟฟา 

จํานวน 3 คัน 

137,174.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. สาระพัน

แบตเตอร่ี 

115,560 บ. 

หจก. สาระพัน

แบตเตอร่ี 

115,560 บ. 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตอง 

 304PO62-07-00012 

18/มีนาคม/2562 

4. 

 

ซื้อยางรถยนตหมายเลข

ทะเบียน นง-9803 นบ. 

13,600.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส พี ไทรส 

จก. 13,600 บ. 

บ. ดี เอส พี ไทรส 

จก. 13,600 บ. 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตอง 

304PO62-07-00010 

11/มีนาคม/2562 

5. 

 

 

จางซอมเปลี่ยนลิฟต 

(หมายเลข 3) อาคารเฉลิม

พระเกียรติ 80 พรรษา 

5/ธค/2550 จํานวน 1 งาน 

47,080.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. มิตซูบิชิ เอลเลเว

เตอร (ปทท) จก. 

47,080 บ. 

บ. มิตซูบิชิ เอลเลเว

เตอร (ปทท) จก. 

47,080 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

304PO62-07-00014 

11/มีนาคม/2562 

6. 

 

 

ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน นง-9307 นบ. 

3,459.85 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. โตโยตานนทบุรี 

ผูจําหนายโยตา จก. 

3,459.85 บ. 

บ. โตโยตานนทบุรี 

ผูจําหนายโยตา จก. 

3,459.85 บ. 

เปนผูที่เสนอราคา

ถูกตอง 

4/มีนาคม/2562 
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ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

7. ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน นง-6433 นบ. 

1,200.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส พี ไทรส 

จก. 1,200 บ. 

บ. ดี เอส พี ไทรส 

จก. 1,200 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

4/มีนาคม/2562 

8. ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน 40-1472 นบ.  

9,951.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พระนครออโต

แอร 9,951 บ. 

หจก. พระนครออโต

แอร 9,951 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

4/มีนาคม/2562 

9. ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน นง-9304 นบ.  

2,673.40 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. โตโยตานนทบุรี 

ผูจําหนายโยตา จก. 

2,673.40 บ. 

บ. โตโยตานนทบุรี 

ผูจําหนายโยตา จก. 

2,673.40 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

4/มีนาคม/2562 

10. 

 

ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน กพ-3510 นบ. 

9,977.75 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ติวานนทมิตซู

เซอรวิส จก. 

9,977.75 บ. 

บ. ติวานนทมิตซู

เซอรวิส จก. 

9,977.75 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

4/มีนาคม/2562 

11. 

 

 

ซื้อแบตเตอร่ีรถยนต

หมายเลขทะเบียน 

กบ-2043 นบ. 

3,200.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย 

เซอรวิส 3,200 บ. 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

3,200 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

4/มีนาคม/2562 

12. 

 

 

ซอมรถไฟฟาคันที่ 3  

(15 ที่นั่ง)  

1,000.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย 

เซอรวิส 1,000 บ. 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

1,000 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

4/มีนาคม/2562 

13. 

 

 

ซื้อไสกรองเคร่ืองกรองน้ํา

จํานวน 4 อันและสารกรอง

น้ําเรซิ่น จํานวน 8 ถุง  

5,470.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ทีอารสยามภัณฑ 

4,470 บ. 

บ. ฟลเตอรมารท 

จก. 1,000 บ. 

บ. ทีอารสยามภัณฑ 

4,470 บ. 

บ. ฟลเตอรมารท จก. 

1,000 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

4/มีนาคม/2562 
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ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง  ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

14. จางทาํตรายาง  

จํานวน 6 อัน 

609.90 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ทริงเค็ทแอนดครี

เอเตอร จก. 

609.90 บ. 

บ. ทริงเค็ทแอนดครี

เอเตอร จก. 

609.90 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

11/มีนาคม/2562 

15. เชาเคร่ืองถายเอกสาร

ประจําเดือนกุมภาพนัธ  

3,545.82 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด  3,545.82 บ. 

บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 3,545.82 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

21/มีนาคม/2562 

16. จางทาํวารสารประจาํ

สาขาวชิารุฐศาสตร มสธ. 

จํานวน 200 เลม  

38,520.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. พิมพอักษร 

38,520 บ. 

หจก. พิมพอักษร 

38,520 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

304PO62-07-00011 

14/มีนาคม/2562 

17. 

 

เชาเคร่ืองถายเอกสาร

ประจําเดือนกุมภาพนัธ  

1,651.68 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 1,651.68 บ. 

บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 1,651.68 บ. 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตอง 

21/มีนาคม/2562 

18. 

 

 

เชาเคร่ืองถายเอกสาร

ประจําเดือนกุมภาพนัธ 

2,484.90 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 2,484.90 บ. 

บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 2,484.90 บ. 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตอง 

4/มีนาคม/2562 

19. 

 

 

ซื้อรถเข็น จํานวน 1 คัน  1,300.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเมืองทอง 

ซัพพลาย 

1,300 บ. 

รานเมืองทอง 

ซัพพลาย 

1,300 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

27/มีนาคม/2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 

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

สรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........................มีนาคม................... 

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

วันท่ี..........31...........เดือน...............มีนาคม....................พ.ศ.......2562....... 
 

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 จัดจางตัดชุดปฏิบัติงานลูกจางประจํา 

จํานวน ๑๑ แบบ ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๙๖,๐๐๐ ๒๙๖,๐๐๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท 24.6 

คอนสตัคชั่น กรุป 

จํากัด 

บริษัท 24.6 

คอนสตัคชั่น กรุป 

จํากัด 

๒๗๗,๙๐๐ บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๒๓ 

๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ 

๒ ซ้ือหมึกพิมพสําหรับเครื่องพิมพ BROTHER 

จํานวน ๔ กลอง 

๙,๓๓๐.๔๐ ๙,๓๓๐.๔๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท อินเทอนัล 

คอมพิวท คอรปอเรชั่น 

จํากัด 

บริษัท อินเทอนัล 

คอมพิวท คอร

ปอเรชั่น จํากัด 

๙,๓๓๐.๔๐ บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔PO๖๒-๐๙-

๐๐๐๐๖ 

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ 

๓ จางทําตรายาง จํานวน 24 อัน ๒,๘๗๘.๓๐ ๒,๘๗๘.๓๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท ทริงเค็ท แอนด 

ครีเอเตอร กรุป จํากัด 

บริษัท ทริงเค็ท 

แอนด ครีเอเตอร 

กรุป จํากัด 

๒,๘๗๘.๓๐ บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔PO๖๒-๐๙-

๐๐๐๐๗ 

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ 
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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 

๔ ซ้ือกระดาษบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟา ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 

หางหุนสวนจํากัด นีโอ 

เมดิคอล 

หางหุนสวนจํากัด 

นีโอ เมดิคอล 

๙,๐๐๐ บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔PO๖๒-๐๙-

๐๐๐๐๘ 

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๕ จางทําสติ๊กเกอรเพ่ือใชในงานปริญญาบัตร ๑,๐๔๐,๐๔ ๑,๐๔๐,๐๔ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท ออฟฟช คลับ 

(ไทย) จํากัด 

บริษัท ออฟฟช 

คลับ (ไทย) จํากัด 

๑,๐๔๐,๐๔ บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔PO๖๒-๐๙-

๐๐๐๐๙ 

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒ 

๖ จางติดตั้งและรื้อถอนเสาอากาศวิทยุ

คมนาคมพรอมอุปกรณ 

๔๙,๕๐๐ ๔๙,๕๐๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท ฟลูสเกล ทราน

ซีฟเวอร จํากัด 

บริษัท ฟลูสเกล 

ทรานซีฟเวอร 

จํากัด 

๔๙,๕๐๐ บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔PO๖๒-๐๙-

๐๐๐๑๐ 

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒ 
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