
แบบ สขร.๑ 

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...มิถุนายน........2562........ 

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

วันท่ี..........31..........เดือน..........มิถุนายน...................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. ซ้ือแผน XD-CAM จํานวน 150 แผน  204,156 บาท - โดยวิธ ี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท อินเทอนัล 

คอมพิวท คอร

ปอเรชั่นจํากัด  

204,156 บาท 

บริษัท อินเทอนัล 

คอมพิวท คอร

ปอเรชั่นจํากัด  

204,156 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-03-

016 ลว. 28 

มิ.ย.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                             แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........มิถุนายน 2562.............................. 

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

ณ .....30...........เดือน........ มิถุนายน....................พ.ศ..........2562........... 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

1 ซ้ือโตะทํางาน จํานวน     

44 ตัว  

  

   

 
506,000.- 

e-market 

 

บริษัท ไทยพัฒนา

ครุภัณฑ จํากัด 

วงเงิน 

131,965.25 

บาท 

 

 บริษัท ไทยพัฒนา

ครุภัณฑ จํากัด 

วงเงิน 

131,965.25 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

ส. 304-62-04-026  

ลว. 10 มิย 62 

 

2 ซ้ือเกาอ้ีทํางาน จํานวน  

44 ตัว  

  

 

หจก. พีเอ็ม 

บูรพา ซัพพลาย 

วงเงิน 241,560 

บาท 

หจก. พีเอ็ม บูรพา 

ซัพพลาย   วงเงิน

241,560 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

ส. 304-62-04-027 

ลว. 10 มิย 62 

 

  



                                                                                         แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........มิถุนายน 2562.............................. 

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

ณ .....30...........เดือน........ มิถุนายน....................พ.ศ..........2562........... 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

3 จางสํารวจและออกแบบ

ปรับปรุงอาคารอเนก

นิทัศน จํานวน 1 งาน 

 

1,530,000.- 1,530,000.-  วิธีคัดเลือก บริษัท เค.ชาน 

อาคิเทค จํากัด 

วงเงิน 

1,369,000 

บาท 

บริษัท เค.ชาน อาคิ

เทค จํากัด 

วงเงิน 1,369,000 

บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

ส.304-62-04-029  

ลว. 25 มิย 62 

 

4 จางสํารวจออกแบบ

ปรับปรุงหลังคา และ

ดาดฟาอาคารศูนยวิทย

พัฒนา มสธ. จํานวน 10 

อาคาร จํานวน 1 งาน 

 

1,500,000.- 1,497,418.94 วิธีคัดเลือก บริษัท เค.ชาน 

อาคิเทค จํากัด 

วงเงิน 

1,347,000 บาท 

บริษัท เค.ชาน อาคิ

เทค จํากัด 

วงเงิน 

1,347,000 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

ส.304-62-04-028  

ลว. 11 มิย 62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                             แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........มิถุนายน 2562.............................. 

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

ณ .....30...........เดือน........ มิถุนายน....................พ.ศ..........2562........... 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

5  ซ้ือชุดครุภัณฑเครื่อง

สําหรับฝกเสริมทักษะ

ดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

(เครื่องวัดคลื่นไฟฟา

กลามเนื้อดวยระบบ

ไรสย จํานวน 1 ชุด) 

 

1,308,000 1,100,000.- e-bidding บริษัท วีณา 

สปอรต 

อินเตอร      

เทรด จํากัด 

วงเงิน 

1,050,000 

บาท 

บริษัท วีณา 

สปอรต อินเตอร   

เทรด จํากัด 

วงเงิน 1,050,000 

บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

ส.304-62-04-030 

ลว. 24 มิย 62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                       แบบ สขร.๑ 

                                       สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...มิถุนายน .2562............                นิตยา  ทันตานุวัฏฏ 

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

วันท่ี......30..........เดอืน.....มิถุนายน.........................พ.ศ.......2562.............. 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

1. จัดเหมาบริการ

บริษัทเอกชนเพ่ือจัดทัวร 

จํานวน 1 งาน 

420,000 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 บริษัท เคสมายส 

แทรเวล จํากัด 

414,352 บาท 

บริษัท เคสมายส 

แทรเวล จํากัด 

 414,352 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304PO61-06- 

 

2. จัดจางทําตรายาง 

จํานวน 4 อัน 

 

 

      556.40 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ทริงเค็ท 

แอนด ครีเอเตอร 

กรุป จํากัด 

556.40 บาท              

บริษัท ทริงเค็ท 

แอนด ครีเอเตอร 

กรุป จํากัด 

556.40 บาท                           

 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

304PO61-06- 

 

 

 

 

 

 

3. จัดเชาเครื่องถายเอกสาร 

ประจําเดือน เมษายน 2562 

3,080.16 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท พี.เอส.ไอ 

เซลสแอนด  

เซอรวิส จํากัด 

3,080.16 บาท  

บริษัท พี.เอส.ไอ 

เซลสแอนด 

เซอรวิส จํากัด 

3,080.16 บาท 

เปนผูเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304PO61-06- 

 

 

 

 

 



-2- 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

4. จัดเชาเครื่องถายเอกสาร 

ประจําเดือน พฤษภาคม 

2562 

 

 5,262.66 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท พี.เอส.ไอ. 

เซลสแอนด 

เซอรวิส จํากัด 

5,262.66 บาท 

บริษัท พี.เอส.ไอ. 

เซลสแอนด 

เซอรวิส จํากัด 

5,262.66 บาท 

      

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304PO61-06- 

 

5. จัดซ้ือกลองกระดาษเก็บ

เอกสาร จํานวน 500 

กลอง 

 

    24,880 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 บริษัท แฮปป 

พริ้น จํากัด 

  24,877.50 บาท 

บริษัท แฮปป 

พริ้น จํากัด 

  24,877.50 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

304-61-06- 

 

6. จัดจางพิมพใบแจง

เงินเดือน 

จํานวน 20,000 ชุด 

 

    

   28,000 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท เคแอนด 

 เค ยูไนเต็ด จํากัด 

27,820 บาท 

   

 

บริษัท เคแอนด 

เค ยูไนเต็ด จํากัด 

27,820 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. จัดเชาเครื่องถายเอกสาร 

ประจําเดือน พฤษภาคม 

2562 

  

 

 548.26 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

บริษัท พี.เอส.ไอ 

เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด 

548.28 บาท 

 

 

บริษัท พี.เอส.ไอ 

เวลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด 

548.28 บาท 

   

      

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304-61-06- 

 

8. จัดเชาเครื่องถายเอกสาร  

ประจําเดือน เมษายน 

2562 

 

  261.36 บาท  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 บริษัท พี.เอส.ไอ 

เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด 

261.36 บาท 

 

บริษัท พี.เอส.ไอ  

 เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด 

261.36 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

304-61-06- 

 

9. จัดซ้ือพวงมาลา-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- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

10. จัดจางปูพรม บนเวที

อาคารอเนกนิทัศน 

จํานวน 1 งาน 

  

 26,511.18 บาท  โดยวิธีตกลงราคา ห.จ.ก โมเดิรน 

อินเตอร เคลคอร 

 26,511.18  บาท 

    

ห.จ.ก โมเดิรน 

อินเตอร เคลคอร 

26,511.18 บาท   

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304PO61-06- 

 

11. จัดเชาเครื่องถายเอกสาร 

ประจําเดือน เมษายน 

2562  

 

 

   1,255.20 บาท  โดยวิธีตกลงราคา บริษัท พี.เอส.ไอ 

เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด 

1,258.20 บาท 

 

บริษัท พี.เอส.ไอ 

เซลส แอนด 

เซอรวิส จํากัด 

1,258.20 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304CO61-06- 

 

12. จัดจางเหมาบริการจางรถ

บัสปรับอากาศ จํานวน  

1 คัน 

  41,400 บาท  โดยวิธีตกลงราคา ห.จ.ก อยุธยา 

นฤมิตาทัวร 

41,400 บาท 

ห.จ.ก อยุธยา 

นฤมิตาทัวร 

41,400 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304CO61-06- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-5- 

 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

13. จัดจางตัดตอลําดับภาพ 

และเสียงประกอบรายการ 

จํานวน 20 ตอน 

  

 10,000 บาท  โดยวิธีตกลงราคา นางสาวเสาวนิช 

ปาการา 

   10,000  บาท 

    

นางสาวเสาวนิช 

ปาการา 

10,000 บาท 

  

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304PO61-06- 

 

14. จัดจางพิมพวารสาร การ

จัดการสมัยใหม จํานวน 

200 ฉบับ 

 

   43,870 บาท  โดยวิธีตกลงราคา บริษัท แดเน็กซ 

อินเตอรคอร 

ปอเรชั่น จํากัด 

43,870 บาท 

 

บริษัท แดเน็กซ 

อินเตอรคอร 

ปอเรชั่น จํากัด 

43,870 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304CO61-06- 

 

15. จัดซ้ือวัสดุเบ็ดเตล็ดในการ  

อบรม  

  7,170 บาท  โดยวิธีตกลงราคา บริษัท เดอะวัน 

ลิฟท จํากัด 

7,170 บาท 

บริษัท เดอะวัน 

ลิฟท จํากัด 

7,170 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

304CO61-06- 
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ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง 

16. จัดเชาหองประชาติ 

จํานวน 1 หอง 

  

 9,900 บาท  โดยวิธีตกลงราคา บริษัท นิว แทร 

เวิลบีช จํากัด 

   9,900  บาท 

    

บริษัท นิวแทร 

เวิลบีช จํากัด 

9,900 บาท  

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304PO61-06- 

 

17. จัดเชารถตูปรับอากาศ 

จํานวน 1 คัน 

 

 

   6,000 บาท  โดยวิธีตกลงราคา ห.จ.ก.อยุธยา 

นฤมิตร ทัวร 

6,000 บาท 

 

ห.จ.ก.อยุธยา 

นฤมิตร ทัวร 

6,000 บาท 

เปนผูเสนอราคา 

ถูกตองและเหมาะสม 

 

 

 

304CO61-06- 

 

         

 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........มิถุนายน..2562.............................. 

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

ณ .....30...........เดือน.......มิถุนายน.....................พ.ศ..........2562........... 

ลําดั

บท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง  

1. จางทําตรายาง จํานวน  

2 อัน 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บ.ทริงเค็ท แอนด ครีเอ
เตอร กรุป จํากัด 
เสนอ 214 บาท 

บ.ทริงเค็ท แอนด ครีเอ
เตอร กรุป จํากัด 
เสนอ 214 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

79 วรรค 2 

2. เชาเตนท จาํนวน 2 หลัง 2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง นายนพดล โพธิวิพุทธ  
เสนอ 2,600 บาท 

นายนพดล โพธิวิพุทธ  
เสนอ 2,600 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

79 วรรค 2 

3. จางซอมอุปกรณระบบ

ดับเพลิงและระบบสัญญาณ

เตือนอัคคีภัยท่ีอาคารตรีศร

และอาคารบริภัณฑ จํานวน 

1 งาน 

72,342.70 72,342.70 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโปรเทคชั่น  
ซีสเต็ม จํากัด  
เสนอ 72,342.70 บาท 

บ.สยามโปรเทคชั่น  
ซีสเต็ม จํากัด  
เสนอ 72,342.70 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00056 

     10 มิย. 2562 

4. ซ้ือวัสด ุจํานวน 13 รายการ  25,138.58 25,138.58 เฉพาะเจาะจง ราน ศ. สะพานนนทคาไม 

เสนอ 25,138.58 บาท 

ราน ศ. สะพานนนทคาไม 

เสนอ 25,138.58 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

304PO62-08-00058 

     11 มิย. 2562 

5. เชาเครื่องถายเอกสาร 

จํานวน 1 เครื่อง  

(งานสํานักงานสภา)

ประจําเดือนพฤษภาคม 

2562 

665.28 665.28 ฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส.ไอเซลล

แอนด เซอรวิส จํากัด 

เสนอ 614.70 บาท 

บริษัท พีเอส.ไอเซลล

แอนด เซอรวิส จํากัด 

เสนอ 614.70 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

79 วรรค 2 

 
 
 
 



 
 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........มิถุนายน..2562.............................. 

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

ณ .....30...........เดือน.......มิถุนายน................พ.ศ..........2562........... 

ลําดั

บท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก  

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง  

6. จางซอมน้ํารั่วซึมอาคาร

อเนกนิทัศนและอาคาร

บริการ 2 จํานวน 1 งาน 

48,150 48,150 เฉพาะเจาะจง บ. จินยูแอนดคอนสตรัคชั่น
จํากัด 
เสนอ 48,150 บาท 

บ. จินยูแอนดคอน
สตรัคชั่นจํากัด 
เสนอ 48,150 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

79 วรรค 2 

7. เชาเครื่องถายเอกสาร 

จํานวน 1 เครื่อง  

(งานสํานักงานสภา)

ประจําเดือนเมษายน 

2562 

674.82 674.82 ฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส.ไอเซลล

แอนด เซอรวิส จํากัด 

เสนอ 674.82 บาท 

บริษัท พีเอส.ไอเซลล

แอนด เซอรวิส จํากัด 

เสนอ 674.82 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

79 วรรค 2 

8. จางตัดเสื้อสูท จํานวน  

1 ชุด 

1,926 1,926 เฉพาะเจาะจง บ. โจเรสซา ฟอรม 1982

จํากัด 

เสนอ 1,926 บาท 

บ. โจเรสซา ฟอรม 1982

จํากัด 

เสนอ 1,926 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตอง 

79 วรรค 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

    นางสาวจิตตรา  เพิงระนัย 

                                                                             แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม   

(ชื่อหนวยงาน)  กองพัสด ุ

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ  2562 

 

ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

1. ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน วอ-3547 กทม. 

1,600.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สหาย เซอรวิส 

1,600 บาท 

2 สหาย เซอรวิส 

1,600 บาท 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

10/มิถุนายน/2562 

2. ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน นง-9306 นบ. 

5,700.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. โตโยตานนทบุรี 

ผูจําหนายโตโยตา จก. 

5,700 บาท 

บ. โตโยตานนทบุรี 

ผูจําหนายโตโยตา จก. 

5,700 บาท 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

  5/มิถุนายน/2562 

3. ซอมรถจักรยานยนต

หมายเลขทะเบียน 

1 กก.9037 นบ. 

2,400.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. ดี เอส พี ไทรส จก.

2,400 บาท. 

บ. ดี เอส พี ไทรส จก.

2,400 บาท. 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

  5/มิถุนายน/2562 

4. 

 

ซื้อแบตเตอร่ีรถยนต

หมายเลขทะเบียน 

กธ-9648 นบ. 

2,200.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย เซอรวิส 

2,200 บ. 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

2,200 บ. 

เปนความตองการ 

ของหนวยงาน 

  6/มิถุนายน/2562 

5. 

 

 

ซอมรถยนตหมายเลข

ทะเบียน นง-3603นบ. 

 

700.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย เซอรวิส 

700 บาท. 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

700 บาท. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

  7/มิถุนายน/2562 

6. 

 

 

ซื้อแบตเตอร่ีรถยนต

หมายเลขทะเบียน 

1 กก.9037 นบ. 

850.- - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน 2 สหาย เซอรวิส 

850 บาท. 

ราน 2 สหาย เซอรวิส 

850ท 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

7/มิถุนายน/2562 
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ลําดับที ่ งานทีจ่ัดซื้อหรือจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาทีต่กลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง  

7. เชาเคร่ืองถายเอกสาร

ประจําเดือนเมษายน 

2,103.12 - โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 2,103.12 บ. 

บ. พี.เอส.ไอ.เซลสฯ 

จํากัด 2,103.12 บ. 

เปนควมตองการ 

ของหนวยงาน 

 24/มิถุนายน/2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                        

 

    แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........มิถุนายน..2562.............................. 

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

ณ .....30...........เดือน........ มิถุนายน......................พ.ศ..........2562........... 

 

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอ

ราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก

และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซ้ือหรือจาง  

1 จัดซื้ออาหาร จํานวน 5 

ประเภท 

7,000,000.- 6,990,339.- วิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอ

นิกส ื

หางหุนสวนจาํกัด 

พรพรรณการคา  

6,694,589 บาท 

หางหุนสวนจาํกัด 

พรพรรณการคา  

6,694,589 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-083 

ลว. 4 มิถุนายน 2562 

2 จัดซื้อชุดฝกอบรมและ

เรียนรูการทํางานสาํหรับ

ควบคุมอัตโนมัต จาํนวน 

1 ชุด 

723,000.- 723,000.- วิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอ

นิกส ื

บริษัท ออล อินสท

รูเมนท โซลูชัน่ 

จํากัด 722,250 

บาท 

บริษัท ออล อินสทรู

เมนท โซลชูั่น จํากัด 

722,250 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-084 

ลว 11 มิถุนายน 2562 

3 จัดซื้อชุดเตรียมวัสดุ

ตัวอยาง จํานวน 1 ชุด 

925,000.- 925,000.- วิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอ

นิกส ื

บริษัท ฮอลลีวูด 

อินเตอร เนชัน่

แนล จํากัด 

925,000 บาท 

บริษัท ฮอลลีวูด 

อินเตอร เนชัน่แนล 

จํากัด 

925,000 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-085 

ลว 24 มิถุนายน 2562 

4 ซื้อโปรแกรมจําหนาย

ลิขสิทธิ์การใชซอฟแวร

สําหรับ สถาบันการศึกษา 

จํานวน 1 ระบบ 

2,000,000.- 1,587,880- วิธีคัดเลือก บริษัท สุพรีม 

ดิสทมิวชัน่ (ไทย

แลนด) จาํกัด 

1,684,625.12 

บาท 

บริษัท สุพรีม 

ดิสทมิวชัน่ (ไทย

แลนด) จาํกัด 

1,684,625.12 บาท 

เปนผูท่ีเสนอราคา

ถูกตองและเหมาะสม 

304-62-10-086 

ลว 21 มิถุนายน 2562 

 



 
 

แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ...นางสาวดุษฎี  ดวงฉิม... 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...มิถุนายน... 

ชื่อหนวยงาน...งานจัดหา-จัดซ้ือ... 

วันท่ี...30...เดือน...มิถุนายน...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. จัด ซ้ือระบบโสตทัศนูปกรณห อง
ประชุมใหญอาคารพิทยพัฒน พรอม
ติดตั้ง จํานวน ๑ ระบบ 

๗,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๔๙๐,๕๙๖.๖๖ วิธีประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส  

(e-bidding)  

 

บริษัท อินเทลคราฟท 
โซลูชัน่ จํากัด เปนเงิน

ท้ังสิ้น 7,365,000 

บาท 

บริษัท อินเทลคราฟท 
โซลูชัน่ จํากัด เปนเงิน

ท้ังสิ้น 7,365,000 

บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตองตรงตาม 

เง่ือนไขท่ี 

มหาวิทยาลัย

กําหนด 

304-62-
02-085 
ลว. 10 มิ.ย.
62 

2. จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงแบบกระเปา
หิ้ว จํานวน ๑๙ เครื่อง 

๖๘๔,๐๐๐ ๗๐๑,๑๐๐ วิธีประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส  

(e-bidding)  

บริษัท เอวี เทค ซีสเต็มส 
จํากัด เปนเงินทั้งสิน้ 
674,956 บาท 

บริษัท เอวี เทค ซีส
เต็มส จํากัด เปนเงนิ
ทั้งสิ้น 674,956 
บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตองตรงตาม 

เง่ือนไขท่ี 

มหาวิทยาลัย

กําหนด 

304-62-
02-086 
ลว. 7 มิ.ย.
62 

3. จัดซ้ือไมโครโฟนชุดประชุม แบบ
ดิจิทัล จํานวน ๑ ชุด 

๑,๑๘๐,๐๐๐ ๑,๑๖๖,๖๕๘ วิธีประกวด

ราคา

อิเล็กทรอนิกส  

(e-bidding)  

1. หางหุนสวนจาํกัด 
คริสตัล อิเลคทรอนิค 
เปนเงินทั้งสิ้น 
1,159,000 บาท 

.หางหุนสวนจาํกัด 
คริสตัล อิเลคทรอนิค 
เปนเงินทั้งสิ้น 
1,159,000 บาท 

เสนอรายละเอียด

ถูกตองตรงตาม 

เง่ือนไขท่ี 

มหาวิทยาลัย

กําหนด 

304-62-
02-087 
ลว. 6 มิ.ย.
62 

 

 



 
 แบบ สขร.๑ 

ชื่อผูรับผิดชอบ...นางสาวดุษฎี  ดวงฉิม... 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน...มิถุนายน... 

ชื่อหนวยงาน...งานจัดหา-จัดซ้ือ... 

วันท่ี...30...เดือน...มิถุนายน...พ.ศ...2562... 

ท่ี 
งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจาง  

(ชื่อเรื่อง) 

วงเงินท่ี 

ซ้ือ/จาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 
วิธีซ้ือ/จาง รายชื่อผูเสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ 

ผูท่ีไดรับการ

คัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซ้ือ/จาง 

     2. หางหุนสวนจาํกัด 

เซ็นทรัล ไฮเทค เปนเงิน
ท้ังสิ้น 1,164,276 บาท 

   

4. จัดซ้ือกระดาษหนังสือพิมพ น้ําหนัก
มาตรฐาน 48.8 กรัม/ตารางเมตร 
ขนาด 24 นิ้ว x 35 นิ้ว จํานวน 
22,000 รีม 

8,380,240 8,380,24 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส  
(e-bidding)  

 

บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร 

จํากัด เปนเงินท้ังสิ้น
8,380,240 [km 

บริษัท ซี.เอ.เอส.เป

เปอร จํากัด เปนเงิน
ท้ังสิ้น8,380,240 
[km 

เสนอรายละเอียด
ถูกตองตรงตาม 
เง่ือนไขท่ี 
มหาวิทยาลัย
กําหนด 

304-62-02-
088 
ลว. 13 มิ.ย.
62 

5. จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
ขนาดไมนอยกวา ๓๒๐๐ Lumens 
จํานวน ๕๒ เครื่อง 

๑,๘๒๐,๐๐๐ ๑,๘๐๕,๐๐๐ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส  
(e-bidding)  

 

บริษัท เอวี เทค ซีสเต็มส 
จํากัด เปนเงินท้ังสิ้น 
1,768,000 

บริษัท เอวี เทค ซีส
เต็มส จํากัด เปนเงิน
ท้ังสิ้น 1,768,000 

เสนอรายละเอียด
ถูกตองตรงตาม 
เง่ือนไขท่ี 
มหาวิทยาลัย
กําหนด 

304-62-02-
091 
ลว. 28 มิ.ย.
62 

 

 
 
 

 

 



 

แบบ สขร.๑ 

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

 

สรุปผลการดําเนินการจดัซ้ือจัดจางในรอบเดือน.........................มิถุนายน................... 

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

วันท่ี..........30...........เดือน...............มิถุนายน....................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 จัดซ้ือการบริการทางเทคนิคสําหรับระบบ 

IBM SmartCloud Control Desk และ

ระบบ Tivoli Endpoint Manager ณ 

สถานท่ีติดตั้ง (On Site Service) 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

 

บริษัท เมโทรซิสเต็มส

คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) 

บริษัท เมโทรซิส

เต็มสคอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) 

288,900 บาท 

เสนอ

รายละเอียด

ครบถวนถูกตอง 

๓๐๔-๖๒-๐๙-

๐๒๗ 

๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2562                       แบบ สขร ๑ 

                                                                          งานจัดหา-จัดซ้ือ                                              (นางสาวศุจีภรณ  ชื่นสมบุญ) 

วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 

 

ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือ

จาง 

วงเงินท่ี

จะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก     

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง  

1. จัดจางออกแบบ

สื่อและ

ประชาสัมพันธ 

6,000 

บาท 

- เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญาภัสร โพธาณัชพล
มงคล เปนเงิน 6,000 บาท 

นางสาวอภิญญาภัสร โพธาณัชพล
มงคล เปนเงิน 6,000 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 ตามใบสําคัญรับ

เงิน ลงวันท่ี 15 

พฤษภาคม 2562 

2. จัดจางสําเนา

เอกสารและเขา

เลม 

6,090 

บาท 

- เฉพาะเจาะจง รานชมเพลนิ เปเปอร  
เปนเงิน 6,090 บาท 

รานชมเพลนิ เปเปอร  
เปนเงิน 6,090 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

ตามใบสําคัญรับเงิน 

ลงวันท่ี 18 

มิถุนายน 2562 

3. จัดเชาสถานท่ีใน

การฝกอบรม 

4,800 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง นายอโนทัย รักการ 
เปนเงิน 4,800 บาท 

นายอโนทัย รักการ 
เปนเงิน 4,800 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

ใบสําคัญรับเงิน  

ลงวันท่ี 18 

มิถุนายน 2562 

4. จัดจางทําวุฒิบัตร 1,040 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุปราณ ีบุพชาต ิ
เปนเงิน 1,040 บาท 

นางสาวสุปราณ ีบุพชาต ิ
เปนเงิน 1,040 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

ใบสําคัญรับเงิน  

ลงวันท่ี 18 

มิถุนายน 2562 

5. จัดซ้ือวัสดุในการ

ฝกอบรม 

4,150 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง รานดินสอชอป 

เปนเงิน 4,150 บาท 

รานดินสอชอป 

เปนเงิน 4,150 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

บิลเงินสด เลมที่ 

002 เลขที่ 0064  
ลงวันท่ี 18 

มิถุนายน 2562 

6. จัดจางทําวุฒิบัตร 1,496 

บาท 

- เฉพาะเจาะจง รานชมเพลิน เปเปอร 

เปนเงิน 1,496 บาท 

รานชมเพลิน เปเปอร 

เปนเงิน 1,496 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

บิลเงินสด ลงวันท่ี 

5 มิถุนายน 2562 



7. จัดเชาสถานท่ีใน

การฝกอบรม 

2,400 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง นางพรนภา  วเิศษสุทธิมนต 
เปนเงิน 2,400 บาท 

นางพรนภา  วเิศษสุทธิมนต 
เปนเงิน 2,400 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

ใบสําคัญรับเงิน  

ลงวันท่ี 19

พฤษภาคม 2562 

8. จัดซ้ือวัสดุในการ

ฝกอบรม 

280.02 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศูนยบริการ

บานครู 

เปนเงิน 280.02 บาท 

หางหุนสวนจํากัด ศูนยบริการ

บานครู 

เปนเงิน 280.02 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี เลขที่ 
OCTM6205000197 

ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 

2562 

9. จัดจางสําเนา

เอกสารในการ

ฝกอบรม 

5,000 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง รานชมเพลิน เปเปอร 

เปนเงิน 5,000 บาท 

รานชมเพลิน เปเปอร 

เปนเงิน 5,000 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

บิลเงินสด ลงวันท่ี 

30 พฤษภาคม 

2562 

10. จัดซ้ือวัสดุในการ

ฝกอบรม 

 5,614 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง รานรรินทรพร 

-ซ้ือวัสดุ จํานวน 7 รายการ เปน

เงิน 2,561 

รานชมเพลิน เปเปอร 

-จัดจางสําเนาเอกสาร เปนเงิน 

2,000 บาท 

รานปาทุม ผักสด 

-ซ้ือวัสดุ จํานวน 9 รายการ เปน

เงิน 915 บาท 

                              

สหกรณรานคา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จํากัด 

-ซ้ือวัสดุ จํานวน 2 รายการ เปน

เงิน 138 บาท 

รานรรินทรพร 

-ซ้ือวัสดุ จํานวน 7 รายการ เปน

เงิน 2,561 

รานชมเพลิน เปเปอร 

-จัดจางสําเนาเอกสาร เปนเงิน 

2,000 บาท 

รานปาทุม ผักสด 

-ซ้ือวัสดุ จํานวน 9 รายการ เปน

เงิน 915 บาท 

                                

สหกรณรานคา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จํากัด 

-ซ้ือวัสดุ จํานวน 2 รายการ เปน

เงิน 138 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

บิลเงินสด ลงวันท่ี  

13 มิถุนายน 2562 

บิลเงินสด ลงวันท่ี  

14 มิถุนายน 2562 

บิลเงินสด ลงวันท่ี  

14 มิถุนายน 2562 

 

 

ตามใบกํากับภาษี/ 

ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 

2562000064  

ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 

2562 

 

  
 



 
11. จางเหมาบริการ

เชารถตูปรับ

อากาศพรอม

น้ํามันเชื้อเพลิง 

8,000 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภมิตร  สานิชวรรณ 

เปนเงิน 8,000 บาท 

นางสาวศุภมิตร  สานิชวรรณ 

เปนเงิน 8,000 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

ตามใบสําคัญรับเงิน 

ลงวันท่ี 13

มิถุนายน 2562 

12 จัดจางทําปาย 

ไวนิล 

1,391 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนนตีไ้นน  

โปรดักส แอนด ปร้ินติ้ง จาํกัด 

เปนเงิน 1,391 บาท 

บริษัท ไนนตีไ้นน  

โปรดักส แอนด ปร้ินติ้ง จาํกัด 

เปนเงิน 1,391 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

ตามใบเสร็จรับเงิน/

ใบกํากับภาษี เลขท่ี 

62280 ลงวันท่ี  

13 มิถุนายน 2562 

13. จัดจางสําเนา

เอกสารและเขา

เลม 

497.55 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ศูนยบริการ บาน

ครู 

เปนเงิน 497.55 บาท 

หางหุนสวนจํากัด ศูนยบริการ บาน

ครู 

เปนเงิน 497.55 บาท 

 เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

ตามใบเสร็จรับเงิน 

เลขที่ 

OCTM6206000127 

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 

2562 

14. จัดเชาสถานท่ีใน

การฝกอบรม 

2,000 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง องคการบริหารสวนตําบล 

บางตะไนย  

เปนเงิน 2,000 บาท 

องคการบริหารสวนตําบล 

บางตะไนย  

เปนเงิน 2,000 บาท 

 เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี 

3/62 เลขท่ี 010  

ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 

2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ลําดับ

ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือ

จาง 

วงเงินท่ี

จะซ้ือ 

หรือจาง 

ราคา

กลาง 

วิธีซ้ือหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก     

โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ

หรือจาง 

15. จัดซ้ือวัสดุในการ

ฝกอบรม 

10,000 

บาท 

- เฉพาะเจาะจง รานนโีอ อารต & ดีไซน 

เปนเงิน 10,000 บาท 

รานนโีอ อารต & ดีไซน 

เปนเงิน 10,000 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี 

3 เลขท่ี 25 ลงวันท่ี 

17 มิถุนายน 2562 

16. จัดเชาสถานท่ี 

ในการฝกอบรม 

 3,000 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุร ี

เปนเงิน 3,000 บาท 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุร ี

เปนเงิน 3,000 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

ตามใบเสร็จรับเงิน 

เลขท่ี 620841184 

ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 

2562 

17. จัดซ้ือวัสดุในการ

ฝกอบรม 

9,944 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมช ิโมชิ เจแปน จํากัด 

-ซ้ือวัสดุ จํานวน 52 รายการ  

เปนเงิน 5,440 บาท 

บริษัท ซิง่ไท เทรดดิง้ จาํกัด 

-ซ้ือวัสดุ จํานวน 21 รายการ  

เปนเงิน 4,504 บาท 

บริษัท โมช ิโมชิ เจแปน จํากัด 

-ซ้ือวัสดุ จํานวน 52 รายการ  

เปนเงิน 5,440 บาท 

บริษัท ซิง่ไท เทรดดิง้ จาํกัด 

-ซ้ือวัสดุ จํานวน 21 รายการ  

เปนเงิน 4,504 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

ใบกํากับภาษี/

ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 

CHG620000211 ลง

วันท่ี 24 มิถุนายน 

2562 

18 จัดซ้ือน้ํามัน

เชื้อเพลิง 

1,480 

บาท 

 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด 

เปนเงิน 1,480 บาท 

บริษัท บางจากกรีนเนท จํากัด 

เปนเงิน 1,480 บาท 

เปนไปตามท่ี

หนวยงานกําหนด 

 

ใบกํากับภาษี/

ใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี 

ต19102752006403 

ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 

2562 
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