
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง 

(อนุมัต)ิ

1
งานซ้ือถุงมืออเนกประสงค ์จ  านวน 
49 กล่อง

2,401.00                 2,401.00               บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 2,401.00 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 2,401.00 FAP 1114/2564  1 ธ.ค 64

2
งานซ้ือสต๊ิกเกอร์กลมสะทอ้นแสง 
จ านวน 10 แพค็

520.00                    520.00                  

เฉพาะเจาะจง 
กรณีมีความ

จ าเป็นเร่งด่วน 
ตามระเบียบ ขอ้ 

79 วรรคสอง

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 520.00 บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 520.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

FAP 1115/2564  1 ธ.ค 64

3
งานซ้ือกลุ่มอาหารแห้ง หมวด 117 
ผงปรุงรส น ้าส้ม

302,608.68             293,289.66           เฉพาะเจาะจง
รายการท่ี 1 บริษทั เบตา้ ฟู้ดส์ เอก็ซ์เพรส 
จ ากดั

7,062.00
รายการท่ี 1 บริษทั เบตา้ ฟู้ดส์ เอก็ซ์เพรส
 จ ากดั

7,062.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

FAP 1120/2564  2 ธ.ค 64

รายการท่ี 2 บริษทั เบตา้ ฟู้ดส์ เอก็ซ์เพรส 
จ ากดั

13,482.00
รายการท่ี 2 บริษทั เบตา้ ฟู้ดส์ เอก็ซ์เพรส
 จ ากดั

13,482.00

รายการท่ี 3 บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 93,732.00
รายการท่ี 3 บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ 
จ  ากดั

93,732.00

รายการท่ี 4 บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 135,783.00
รายการท่ี 4 บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ 
จ  ากดั

135,783.00

รายการท่ี 5 เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 13,404.96 รายการท่ี 5 เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 13,404.96

รายการท่ี 6 บริษทั ฝร่ังฟู้ด พาราไดส์ จ  ากดั 11,235.00
รายการท่ี 6 บริษทั ฝร่ังฟู้ด พาราไดส์ 
จ  ากดั

11,235.00

รายการท่ี 7 บริษทั เจอาร์ เอฟ แอนด ์บี จ  ากดั 5,386.38
รายการท่ี 7 บริษทั เจอาร์ เอฟ แอนด ์บี 
จ  ากดั

5,386.38

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม

บริษัท โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จ ำกดั

วนัที่ 30 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง 
กรณีมีความ

จ าเป็นเร่งด่วน 
ตามระเบียบ ขอ้ 

79 วรรคสอง



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง 

(อนุมัต)ิ

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

4
งานซ้ืออาหารแห้ง หมวด 105 
เคร่ืองกระป๋อง

255,089.32             234,216.81           เฉพาะเจาะจง รายการท่ี 1 บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 5,296.50 บริษทั สยามศิลปการพิมพ ์จ ากดั 5,350.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 1122/2564  2 ธ.ค 64

รายการท่ี 2 บริษทั อเมริกนั-ยโูรเป้ียน โปร
ดกัส์ จ  ากดั

6,077.60

รายการท่ี 3 บริษทั อเมริกนั-ยโูรเป้ียน โปร
ดกัส์ จ  ากดั

3,638.00

รายการท่ี 4 บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 56,850.38

รายการท่ี 5 บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 19,281.40

5
งานจา้งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ จ านวน 2
 รายการ

FAP 1123/2564  2 ธ.ค 64

รายการท่ี 1 งานซ้ืออะไหล่ส าหรับ
ซ่อมเคร่ืองตดัหญา้สะพายบ่า 2 
รายการ

770.00                    770.00                  รายการท่ี 1 ร้านพรชยัย์นต์ 770.00 ร้านพรชยัย์นต์ 770.00

รายการท่ี 2 งานจา้งซ่อมเคร่ืองป๊ัมผา้
 จ  านวน 1 เคร่ือง

2,140.00                 2,140.00               
รายการท่ี 2 บริษทั ลอนดรี เทค แอนด ์

คอนซลัแทนต ์จ ากดั
2,140.00

บริษทั ลอนดรี เทค แอนด ์คอนซลัแทนต์
 จ  ากดั

2,140.00

6
งานซ้ือน ้าด่ืมโลโก ้จ  านวน 1,600 
แพค็

60,800.00               54,408.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพน ้าทิพย ์จ  ากดั 54,407.36 บริษทั กรุงเทพน ้าทิพย ์จ  ากดั 54,407.36 FAP 1125/2564  8 ธ.ค 64

บริษทั 4 ซีซัน่ฟู้ส์แอนดด์ร๊ิง จ  ากดั 61,632.00

7

งานจา้งพิมพแ์ผน่รายการเคร่ืองด่ืม
ในห้องพกัลูกคา้ จ  านวน 2,000 แผน่

9,180.00                 5,350.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามศิลปการพิมพ ์จ ากดั 5,350.00 บริษทั สยามศิลปการพิมพ ์จ ากดั 5,350.00 FAP 1126/2564  8 ธ.ค 64

บริษทั เอส.พี.ไทย เพรส จ ากดั 5,992.00
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ดุษฎี(1992) 7,276.00

8

งานซ้ือไมร้ะแนง จ านวน 60 ท่อน 4,800.00                 3,595.20               เฉพาะเจาะจง บริษทั ณฐัพลฮาร์ดแวร์ จ  ากดั 3,595.20 บริษทั ณฐัพลฮาร์ดแวร์ จ  ากดั 3,595.20 FAP 1127/2564  8 ธ.ค 64

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั สมบูรณ์สิน 4,494.00
บริษทั วีเอน็เอส วูด๊ จ  ากดั 30,174.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

เฉพาะเจาะจง 
กรณีมีความ

จ าเป็นเร่งด่วน 
ตามระเบียบ ขอ้ 

79 วรรคสอง

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง 

(อนุมัต)ิ

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

9

งานซ้ือกระดาษรองแกว้ จ  านวน 15
 ลงั ลงัละ 40 แพค็)

77,698.05               75,435.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แสตนดาร์ด เนอสซ่ิงโพรดคั จ  ากดั 75,435.00 บริษทั แสตนดาร์ด เนอสซ่ิงโพรดคั จ  ากดั 75,435.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 1128/2564  8 ธ.ค 64

บริษทั พร้อมท ์ซพัพลายส์ แอนด ์เทรดด้ิง 
จ  ากดั

88,275.00

10

งานซ้ือสายปลัก๊แบบมีกราวด ์ขนาด
ยาว 2 เมตร จ านวน 500 เส้น

60,000.00               35,845.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ณฐัพลฮาร์ดแวร์ จ  ากดั 35,845.00 บริษทั ณฐัพลฮาร์ดแวร์ จ  ากดั 35,845.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 1129/2564  8 ธ.ค 64

บริษทั พรวิศวา อีเลค็ทริค จ ากดั 48,150.00
สายไฟ.com 45,475.00

11

งานซ้ือตระกร้าพร้อมของต่างๆ 
ส าหรับเทศกาลคริสตม์าส จ านวน 
20 รายการ

68,015.82               55,363.56             เฉพาะเจาะจง รายการท่ี 1 และ 2 ร้านไทยไทย 11,200.00 รายการท่ี 1 และ 2 ร้านไทยไทย 11,200.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

FAP 1158/2564  9 ธ.ค 64

รายการท่ี 3 ถึง 17 บริษทั มิจีโตวฟู๊ ด (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

16,799.06
รายการท่ี 3 ถึง 17 บริษทั มิจีโตวฟู๊ ด 

(ประเทศไทย) จ ากดั
16,799.06

รายการท่ี 18 และ 19 บริษทั กนุธตั (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

21,972.45
รายการท่ี 18 และ 19 บริษทั กนุธตั 

(ประเทศไทย) จ ากดั
21,972.45

รายการท่ี 20 บริษทั ดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร 
จ ากดั

54,579.28
รายการท่ี 20 บริษทั ดอยค าผลิตภณัฑ์

อาหาร จ ากดั
54,579.28

12

งานซ้ือผลิตภณัฑซ์กัผา้ขาว ชนิดน ้า
 จ  านวน 440 แกลลอน

39,600.00               32,014.40             เฉพาะเจาะจง บริษทั โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จ  ากดั 32,014.40 บริษทั โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จ  ากดั 32,014.40

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 1159/2564  9 ธ.ค 64

บริษทั อุดมภณัฑ ์ศูนยเ์คร่ืองเขียน จ ากดั 32,014.40
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอพีเจ (เอส) เทรดด่ิง 44,609.20
บริษทั อุดมภณัฑม์าร์เกต็ต้ิง (2543) จ ากดั 39,076.40

13

งานซ้ือเคร่ืองด่ืม มินิเร่ ขนาด 500 
มล. จ านวน 600 แพค็

40,176.43               40,176.43             เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเป้ิลเอท็ เรียลต้ี จ  ากดั 40,176.36 บริษทั ทริปเป้ิลเอท็ เรียลต้ี จ  ากดั 40,176.36

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

และราคาท่ีอยูภ่ายในวงเงิน
งบประมาณ

FAP 1160/2564  9 ธ.ค 64



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง 

(อนุมัต)ิ

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

14

ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ จ านวน 6
 รายการ

FAP 1161/2564  13 ธ.ค 64

รายการท่ี 1 งานซ้ือลูกเกดขาว 
ขนาดแพค็ 1 กิโลกรัม จ านวน 20 
กิโลกรัม

3,103.00                 3,103.00               รายการท่ี 1 บริษทั เตียวตัก๊เซง้ (2525) จ ากดั 3,103.00 บริษทั เตียวตัก๊เซง้ (2525) จ ากดั 3,103.00

รายการท่ี 2 งานซ้ือแป้งห่าน ขนาด 
22.5 กิโลกรัม จ านวน 30 กระสอบ 24,856.10               24,856.10             รายการท่ี 2 บริษทั เค.ที.เค. กิตติกาญจน์ จ  ากดั 24,856.10 บริษทั เค.ที.เค. กิตติกาญจน์ จ  ากดั 24,856.10

รายการท่ี 3 งานซ้ือแป้งแพนเคก้ 
ขนาด 800 กรัม จ านวน 10 ลงั 10,821.55               10,821.55             รายการท่ี 3 บริษทั เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 10,821.55 บริษทั เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 10,821.55

รายการท่ี 4 งานซ้ือยีสตสี์ฟ้า จ  านวน
 3 ลงั

5,216.25                 5,216.25               รายการท่ี 4 บริษทั เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 5,216.25 บริษทั เคซีจี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 5,216.25

รายการท่ี 5 งานซ้ือพริกไทยเมด็ด า 
ขนาด 500 กรัม จ านวน 12 แพค็ 
และพริกป่นละเอียด ขนาด 500 กรัม
 จ านวน 30 แพค็

3,762.12                 3,762.12               รายการท่ี 5 บริษทั เค.ที.เค. กิตติกาญจน์ จ  ากดั 3,762.12 บริษทั เค.ที.เค. กิตติกาญจน์ จ  ากดั 3,762.12

รายการท่ี 6 งานซ้ือขา้วสารหอมม
ลยัแกว้ เขียว ขนาด 49 กิโลกรัม 
จ านวน 20 กระสอบ

21,600.00               21,600.00             รายการท่ี 6 บริษทั สยาม เอน็.ซี.พี.ไรซ์ จ  ากดั 21,600.00 บริษทั สยาม เอน็.ซี.พี.ไรซ์ จ  ากดั 21,600.00

15

งานซ้ือคอมเพรสเซอร์ 56,000 BTU
 จ  านวน 1 ลูก

45,000.00               33,041.60             เฉพาะเจาะจง บริษทั อ่างทองสากล จ ากดั 33,041.60 บริษทั อ่างทองสากล จ ากดั 33,041.60 FAP 1162/2564  13 ธ.ค 64

บริษทั เบเจอร์ บี.กริม (ประเทศไทย) จ ากดั 42,318.50

บริษทั เมทริกซ์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 42,372.00

16

งานซ้ือท่ีกดสบู ่2 ช่อง จ  านวน 28 
ช้ิน

11,200.00               6,580.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 6,580.00 บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 6,580.00 FAP 1171/2564  15 ธ.ค 64

บริษทั เพ่ิมมิตรกรุ๊ป จ ากดั 11,684.40
บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 11,025.28

เฉพาะเจาะจง 
กรณีมีความ

จ าเป็นเร่งด่วน 
ตามระเบียบ ขอ้ 

79 วรรคสอง

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง 

(อนุมัต)ิ

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

17

งานซ้ืออะไหล่พร้อมติดตั้งส าหรับ
เคร่ืองท ากาแฟสด จ านวน 3 รายการ 2,491.00                 2,480.26               เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตาเลเซีย จ  ากดั 2,480.26 บริษทั อิตาเลเซีย จ  ากดั 2,480.26

เป็นตวัแทนจ าหน่ายเพียง
รายเดียวในประเทศ

FAP 1172/2564  15 ธ.ค 64

18

งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ 
จ านวน 2 รายการ

FAP 1173/2564  15 ธ.ค 64

รายการท่ี 1 งานซ้ือพดัลมระบาย
ความเยน็ภายในห้องเยน็ และห้อง
แช่แขง็ จ  านวน 6 ตวั

25,038.00               25,038.00             
รายการท่ี 1 บริษทั เคมเทค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์

 ซพัพลายด ์จ  ากดั
25,038.00

บริษทั เคมเทค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ซพั
พลายด ์จ  ากดั

25,038.00

รายการท่ี 2 งานซ้ือวาลว์ปิด-เปิด 
ระบบน ้ายาท าความเยน็ ห้องแช่แขง็
ครัวเบเกอร่ี จ  านวน 2 ตวั

1,112.80                 1,112.80               
รายการท่ี 2 บริษทั เคมเทค เอน็จิเนียร่ิง แอนด์

 ซพัพลายด ์จ  ากดั
1,112.80

บริษทั เคมเทค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ซพั
พลายด ์จ  ากดั

1,112.80

19

งานซ้ือกระดาษช าระส าหรับ
ห้องน ้าลูกคา้ จ  านวน 60 ลงั

58,852.20               57,138.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั แสตนดาร์ด เนอสซ่ิงโพรดคั จ  ากดั 57,138.00 บริษทั แสตนดาร์ด เนอสซ่ิงโพรดคั จ  ากดั 57,138.00 FAP 1174/2564  15 ธ.ค 64

บริษทั พร้อมท ์ซพัพลายส์ แอนด ์เทรดด้ิง 
จ  ากดั

60,348.00

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 118,086.91

20

งานซ้ืออาหารแห้ง หมวด 118 แยม 
ลูกอม จ านวน 9 รายการ

263,886.54             219,621.65           เฉพาะเจาะจง FAP 1183/2564  16 ธ.ค 64

รายการท่ี 1 แยมบลูเบอร่ี 50% (6 
กโลกรัม/ถงั) จ านวน 60 ถงั

บริษทั อเมริกนั-ยโูรเป้ียน โปรดกัส์ จ  ากดั 62,595.00 บริษทั อเมริกนั-ยโูรเป้ียน โปรดกัส์ จ  ากดั 62,595.00

รายการท่ี 2 แอปปริคอต (16 
กิโลกรัม/ถงั) จ านวน 36 ถงั บริษทั อเมริกนั-ยโูรเป้ียน โปรดกัส์ จ  ากดั 75,114.00 บริษทั อเมริกนั-ยโูรเป้ียน โปรดกัส์ จ  ากดั 75,114.00

รายการท่ี 3 แยมแอปเป้ิล (6 
กิโลกรัม/ถงั) จ านวน 36 ถงั บริษทั อเมริกนั-ยโูรเป้ียน โปรดกัส์ จ  ากดั 36,594.00 บริษทั อเมริกนั-ยโูรเป้ียน โปรดกัส์ จ  ากดั 36,594.00

รายการท่ี 4 โอวาเลต็ (5 กิโลกรัม/
ถงั) จ านวน 12 ถงั) บริษทั ชมิดต จ ากดั 22,791.00 บริษทั ชมิดต จ ากดั 22,791.00

รายการท่ี 5 วุน้เจลาติน ส าเร็จรูป
กล่ินสตรอเบอร์ร่ี (แพค็ 500 กรัม) 
จ านวน 48 ห่อ

บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 3,026.64 บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 3,026.64

รายการท่ี 6 แยมสตรอเบอร์ร่ี (4.5 
กิโลกรัม/ถงั) จ านวน 36 ถงั บริษทั เคซีจีคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 9,618.44 บริษทั เคซีจีคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 9,618.44

เฉพาะเจาะจง 
กรณีมีความ

จ าเป็นเร่งด่วน 
ตามระเบียบ ขอ้ 

79 วรรคสอง

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง 

(อนุมัต)ิ

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

รายการท่ี 7 ลูกอมฮอลล ์รสราช
เบอร์ร่ี (1 ลงั 36 แพค็) จ านวน 2 ลงั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3,294.19 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3,294.19

รายการท่ี 8 ลูกอมฮอลล ์รสน ้าผ้ึง (1
 ลงั 36 แพค็) จ านวน 2 ลงั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3,294.19 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3,294.19

รายการท่ี 9 ลูกอมฮอลล ์รสเฟรซ
ไลม ์(1 ลงั 36 แพค็) จ านวน 2 ลงั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3,294.19 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 3,294.19

21

งานซ้ืออาหารแห้ง หมวด 101 
ผลิตภณัฑใ์ห้ความหวาน จ านวน 5 
รายการ

286,531.94             278,294.16           เฉพาะเจาะจง

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

FAP 1185/2564  16 ธ.ค 64

รายการท่ี 1 น ้าตาลกอ้นขาว 
(40x500กรัม/ลงั) จ านวน 8 ลงั บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 8,217.60 บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 8,217.60

รายการท่ี 2 น ้าตาลป๊ิบ (1 กิโลกรัม/
แพค็) จ านวน 2,400 ห่อ

บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 100,152.00 บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 100,152.00

รายการท่ี 3 น ้าตาลไอซ่ิง (10 
กิโลกรัม/ลงั) จ านวน 50 ลงั บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 14,980.00 บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 14,980.00

รายการท่ี 4 น ้าตาลอิควล (10x100 
กรัม/ลงั) จ านวน 144 ลงั

บริษทั ซีโน-แปซิฟิค เทรดด้ิง (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั

137,593.44
บริษทั ซีโน-แปซิฟิค เทรดด้ิง (ไทย

แลนด์) จ ากดั
137,593.44

รายการท่ี 5 น ้าตาลแดง (น ้าตาล
ออ้ย) (40x500 กรัม/ลงั) จ านวน 12 
ลงั

บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 9,758.40 บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 9,758.40

22

งานซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร จ านวน
 1 เคร่ือง

9,512.30                 9,512.30               เฉพาะเจาะจง บริษทั อิบีโก ้- อินโฟดาตา้ จ  ากดั 9,512.30 บริษทั อิบีโก ้- อินโฟดาตา้ จ  ากดั 9,512.30

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 1186/2564  17 ธ.ค 64

บริษทั ดีเอสพี โปรเฟสเซอร์ ซพัพลาย จ ากดั 11,770.00

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 12,000.00
บริษทั ดุอมภณัฑ ์ศูนยเ์คร่ืองเขิยน จ ากดั 11,128.00



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง 

(อนุมัต)ิ

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

23

งานซ้ือน ้าด่ืมชนิดต่างๆ จ านวน 2 
รายการ

เฉพาะเจาะจง 
กรณีมีความ

จ าเป็นเร่งด่วน 
ตามระเบียบ ขอ้ 

79 วรรคสอง

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

FAP 1187/2564  20 ธ.ค 64

รายการท่ี 1 งานซ้ือน ้าแร่เอเวียงเปอริ
เอ ้จ  านวน 2 รายการ

27,349.20               27,349.20             บริษทั จาโกตา้ บราเดอร์ส เทรดด้ิง จ  ากดั 27,349.20 บริษทั จาโกตา้ บราเดอร์ส เทรดด้ิง จ  ากดั 27,349.20

รายการท่ี 2 งานซ้ือน ้าแร่ซาน เพล
ลีกรีโน ขนาด 750 มล. จ านวน 60 
ขวด

27,349.20               27,349.20             บริษทั โกลบอล ฟู้ด โปรดกัส์ จ  ากดั 27,349.20 บริษทั โกลบอล ฟู้ด โปรดกัส์ จ  ากดั 27,349.20

24

งานซ้ืออุปกรณ์ของใชต่้างๆ จ านวน
 5 รายการ

เฉพาะเจาะจง 
กรณีมีความ

จ าเป็นเร่งด่วน 
ตามระเบียบ ขอ้ 

79 วรรคสอง

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

FAP 1188/2564  20 ธ.ค 64

รายการท่ี 1 งานซ้ือเหลา้จีน ขนาด 
640 มล. จ านวน 24 ขวด 3,954.72                 3,954.72               บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 3,954.72        บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 3,954.72        

รายการท่ี 2 งานซ้ือสนิกเกอร์ ลอ็ก
เกอร์ คลาสสิค นาโปลิเทนเนอร์
และถัว่อบผสมแป้งกรอบ จ านวน 3
 รายการ

9,839.02                 9,839.02               
บริษทั ซีโน-แปซิฟิค เทรดด้ิง (ไทยแลนด)์ 

จ ากดั
9,839.02        

บริษทั ซีโน-แปซิฟิค เทรดด้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากดั

9,839.02        

รายการท่ี 3 งานซ้ือถัว่อลัมอนด์
สไลดไ์มมี่เปลือก จ านวน 20 แพค็

6,900.00                 6,900.00               บริษทั ฟู้ดโปรเจค (สยาม) จ ากดั 6,900.00        บริษทั ฟู้ดโปรเจค (สยาม) จ ากดั 6,900.00        

รายการท่ี 4 งานซ้ือน ้าปลาหอย
นางรมแดง ขนาด 4500 ซีซี จ  านวน
 12 ลงั

7,704.00                 7,704.00               บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 7,704.00        บริษทั ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากดั 7,704.00        

รายการท่ี 5 งานซ้ือลูกอมฮอลล ์
จ  านวน 5 รายการ

1,170.00                 1,170.00               บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 1,170.00        บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 1,170.00        



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง 

(อนุมัต)ิ

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

25

งานซ้ืออุปกรณ์ของใชต่้างๆ จ านวน
 5 รายการ

เฉพาะเจาะจง 
กรณีมีความ

จ าเป็นเร่งด่วน 
ตามระเบียบ ขอ้ 

79 วรรคสอง

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

FAP 1189/2564  20 ธ.ค 64

รายการท่ี 1 งานซ้ืออาหารแห้ง 
จ  านวน 3 รายการ 12,807.90               12,807.90             บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 12,807.90      บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 12,807.90      

รายการท่ี 2 งานซ้ือแป้ง จ  านวน 2 
รายการ

20,826.16               20,826.16             หจก.วาย.เอช.เอส.สโตร์ 20,826.16      หจก.วาย.เอช.เอส.สโตร์ 20,826.16      

รายการท่ี 3 งานซ้ืออาหารแห้ง
จ านวน 6 รายการ 25,570.86               25,570.86             หจก.วาย.เอช.เอส.สโตร์ 25,570.86      หจก.วาย.เอช.เอส.สโตร์ 25,570.86      

รายการท่ี 4 งานซ้ืออาหารแห้ง 
จ  านวน 4 รายการ 25,247.63               25,247.63             หจก.วาย.เอช.เอส.สโตร์ 25,247.63      หจก.วาย.เอช.เอส.สโตร์ 25,247.63      

รายการท่ี 5 งานซ้ือเส้นสปาเกต็ต้ี 
ขนาด 5 กิโลกรัม จ านวน 10 แพค็ 4,012.50                 4,012.50               บริษทั พาณิชยการแห่งประเทศไทย จ ากดั 4,012.50        บริษทั พาณิชยการแห่งประเทศไทย จ ากดั 4,012.50        

26

งานซ้ืออุปกรณ์ของใชต่้างๆ จ านวน
 6 รายการ

FAP 1192/2564  20 ธ.ค 64

รายการท่ี 1 งานซ้ือเหลา้รัม พมัเพ
โรและสมอร์น๊อฟวอดกา้ รวม 2 
รายการ

13,725.96               13,725.96             หจก.แฉลม้นิมิต 13,725.96      หจก.แฉลม้นิมิต 13,725.96      

รายการท่ี 2 งานซ้ือสุราผสม ทริป
เปิลเชค จ านวน 12 ขวด

6,522.72                 6,522.72               บริษทั ซีเอน็ ลิเคอร์ จ  ากดั 6,522.72        บริษทั ซีเอน็ ลิเคอร์ จ  ากดั 6,522.72        

รายการท่ี 3 งานซ้ือน ้าด่ืมขวดแกว้ 
ตราสิงห์ เปล่ียนขวด ขนาด 500 ซีซี.
 จ  านวน 600 ลงั

30,000.66               30,000.66             บริษทั เบียร์สิงห์ จ  ากดั 30,000.66      บริษทั เบียร์สิงห์ จ  ากดั 30,000.66      

รายการท่ี 4 งานซ้ือกระดาษช าระส
กอ๊ตอินเตอร์โฟลต์ ส าหรับห้องน ้า
ลูกคา้

19,046.00               19,046.00             บริษทั แสตนดาร์ด เยอสซ่ิงโพรดคั จ  ากดั 19,046.00      บริษทั แสตนดาร์ด เยอสซ่ิงโพรดคั จ  ากดั 19,046.00      

รายการท่ี 5 งานซ้ืออาหารแห้ง 
จ  านวน 4 รายการ

14,113.30               14,113.30             หจก.วาย.เอส.เอช สโตร์ 14,113.30      หจก.วาย.เอส.เอช สโตร์ 14,113.30      

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง 
กรณีมีความ

จ าเป็นเร่งด่วน 
ตามระเบียบ ขอ้ 

79 วรรคสอง



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง 

(อนุมัต)ิ

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

รายการท่ี 6 งานซ้ือน ้ายาเคมี
ส าหรับท าความสะอาด จ านวน 8 
รายการ

47,808.67               47,808.67             บริษทั เอก็โคแลบ จ ากดั 47,808.67      บริษทั เอก็โคแลบ จ ากดั 47,808.67      

บริษทั ฟูจิฟิลม์ บิสซิเนส อินโนเวชัน่ 
(ประเทศไทย) จ ากดั

109,140.00
บริษทั ฟูจิฟิลม์ บิสซิเนส อินโนเวชัน่ 

(ประเทศไทย) จ ากดั
109,140.00 FAP 1201/2564  22 ธ.ค 64

บริษทั ดับ๊เบิล้ เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ  ากดั 109,140.00

บริษทั แคนนอน มาร์เกต็ต้ิง (ไทยแลนด)์ จ ากดั 197,736.00

28

งานจา้งขอ้ตกลงและให้บริการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักาย 

จ  านวน 13 เคร่ือง
               43,228.00              43,228.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั สปอร์ต เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์รีครีเอชัน่ 
เอเชีย จ  ากดั

43,228.00
บริษทั สปอร์ต เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์รีครี

เอชัน่ เอเชีย จ  ากดั
43,228.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

FAP 1203/2564  23 ธ.ค 64

29

งานจา้งผูต้รวจสอบและรับรองและ
การตรวจประเมินการจดั
การพลงังาน ประจ าปี 2564 จ านวน
 1 งาน

35,000.00               26,750.00             เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอม็เค กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์

คอนซลัแทน้ท ์จ  ากดั
26,750.00

บริษทั เอม็เค กรุ๊ป เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์
คอนซลัแทน้ท ์จ  ากดั

26,750.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 1204/2564  23 ธ.ค 64

บริษทั พีเอส บิลด้ิง เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 26,750.00
บริษทั เอนเนอร์ยี่ ควอลิต้ี เซอร์วิส จ ากดั 34,240.00

30

งานซ้ือแบตเตอร่ี ขนาด 12 โวลท ์
200 แอมป์ จ  านวน 2 ลูก

15,000.00               14,124.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั ณฐัพลฮาร์ดแวร์ จ  ากดั 14,017.00 บริษทั ณฐัพลฮาร์ดแวร์ จ  ากดั 14,017.00 FAP 1205/2564  23 ธ.ค 64

บริษทั วีเค เอคเซคคิวทีฟ จ ากดั 17,013.00
บริษทั วินวิน ยนิูเวอร์ส จ ากดั 15,258.20

31

งานซ้ือถุงยางอนามยั จ  านวน 24 ลงั 47,907.12               46,511.88             เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 46511..87 บริษทั ดีเคเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 46511..87

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

FAP 1207/2564  23 ธ.ค 64

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

             109,140.00            109,140.00 เฉพาะเจาะจงงานจา้งเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง

27



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง 

(อนุมัต)ิ

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

32

งานซ้ือเคร่ือง Passport Scanner 
จ านวน 1 เคร่ือง

195,000.00             164,497.14           เฉพาะเจาะจง บริษทั จูรูดาตา้ เซอร์วิส จ ากดั 185,324.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 1214/2564  29 ธ.ค 64

Nippon Sysits Co.,Ltd 176,550.00
Samsotech International 163,988.73 Samsotech International 163,988.73

33

งานซ้ือน ้าด่ืมชนิดต่างๆ ใชส้ าหรับ
บริการลูกคา้ จ  านวน 5 รายการ

เฉพาะเจาะจง 
กรณีมีความ

จ าเป็นเร่งด่วน 
ตามระเบียบ ขอ้ 

79 วรรคสอง

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

FAP 1216/2564  27 ธ.ค 64

รายการท่ี 1 งานซ้ือน ้าแร่ธรรมชาติ
ตรามิเนเร่ ขนาด 500 มล. จ านวน 
100 แพค็

6,696.06                 6,696.06               บริษทั ทริปเป้ิลเอท็ เรียลต้ี จ  ากดั 6,696.06        บริษทั ทริปเป้ิลเอท็ เรียลต้ี จ  ากดั 6,696.06        

รายการท่ี 2 งานซ้ือน ้าแร่ซาน เบ
เนเดตโต จ านวน 2 รายการ

7,511.40                 7,511.40               บริษทั อิตาเลเซีย เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 7,511.40        
บริษทั อิตาเลเซีย เทรดด้ิง (ประเทศไทย)

 จ  ากดั
7,511.40        

รายการท่ี 3 งานซ้ือกาแฟ ส าหรับ
ห้องอาหาร จ านวน 2 รายการ 137,965.80             137,965.80           บริษทั อิตาเลเซีย เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 137,965.80    

บริษทั อิตาเลเซีย เทรดด้ิง (ประเทศไทย)
 จ  ากดั

137,965.80    

รายการท่ี 4 งานซ้ือน ้าอดัลม 
ส าหรับจดัเล้ียง จ  านวน 3 รายการ

18,974.52               18,974.52             บริษทั ไทยน ้าทิพย ์คอมเมอร์เชียล จ ากดั 18,974.52      บริษทั ไทยน ้าทิพย ์คอมเมอร์เชียล จ ากดั 18,974.52      

รายการท่ี 5 งานซ้ือหมวดน ้าอดัลม 
จ านวน 7 รายการ

19,170.12               19,170.12             บริษทั ไทยน ้าทิพย ์คอมเมอร์เชียล จ ากดั 19,170.12      บริษทั ไทยน ้าทิพย ์คอมเมอร์เชียล จ ากดั 19,170.12      



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง 

(อนุมัต)ิ

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

34

งานซ้ือเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ จ านวน 
4 รายการ

เฉพาะเจาะจง 
กรณีมีความ

จ าเป็นเร่งด่วน 
ตามระเบียบ ขอ้ 

79 วรรคสอง

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

FAP 1217/2564  27 ธ.ค 64

รายการท่ี 1 งานซ้ือชา ส าหรับ
ห้องพกัลูกคา้ จ  านวน 4 รายการ

86,670.00               86,670.00             บริษทั อิตลัไทย ฮอสพิทาลิต้ี จ  ากดั 86,670.00      บริษทั อิตลัไทย ฮอสพิทาลิต้ี จ  ากดั 86,670.00      

รายการท่ี 2 งานซ้ือน ้าด่ืมขวดแกว้ 
ตราสิงห์ เปล่ียนขวด ขนาด 500 ซีซี
 จ  านวน 300 ลงั

15,000.33               15,000.33             บริษทั เบียร์สิงห์ จ  ากดั 15,000.33      บริษทั เบียร์สิงห์ จ  ากดั 15,000.33      

รายการท่ี 3 งานซ้ือเบียร์สิงห์ 
กระป๋อง ขนาด 320 ซีซี จ  านวน 30 
ถาด และเบียร์สิงห์ ขวดเลก็ ขนาด 
320 ซีซี จ  านวน 40 ลงั

56,209.78               56,209.78             บริษทั เบียร์สิงห์ จ  ากดั 56,209.78      บริษทั เบียร์สิงห์ จ  ากดั 56,209.78      

รายการท่ี 4 งานซ้ือเบียร์ไฮเนเกน้ถงั
 ขนาด 30 ลิตร จ  านวน 1 ถงั 3,415.00                 3,415.00               บริษทั พงษท์รัพย ์วฒันา จ ากดั 3,415.00        บริษทั พงษท์รัพย ์วฒันา จ ากดั 3,415.00        

35

งานซ้ืออาหารแห้งและเคร่ืองใช้
ต่างๆ จ านวน 6 รายการ

FAP 1218/2564  27 ธ.ค 64

รายการท่ี 1 งานซ้ือนมผงคาร์เนชัน่ 
ขนาด 900 กรัม จ านวน 3 ลงั 6,516.30                 6,516.30               หจก.วาย.เอส.เอช.สโตร์ 6,516.30        หจก.วาย.เอส.เอช.สโตร์ 6,516.30        

รายการท่ี 2 งานซ้ืออาหารแห้ง 
ส าหรับแผนกครัว จ  านวน 9 รายการ 25,733.50               25,733.50             บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 25,733.50      บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 25,733.50      

รายการท่ี 3 งานซ้ืออาหารแห้ง
ส าหรับแผนกครัว จ  านวน 5 รายการ 17,780.19               17,780.19             หจก.วาย.เอส.เอช.สโตร์ 17,780.19      หจก.วาย.เอส.เอช.สโตร์ 17,780.19      

รายการท่ี 4 งานซ้ืออาหารแห้ง
ส าหรับแผนกครัว จ  านวน 4รายการ 20,850.02               20,850.02             บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 20,850.02      บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 20,850.02      

รายการท่ี 5 งานซ้ือบลูเบอร์ร่ีฟิลล่ิง 
ขนาด 5 กิโลกรัม จ านวน 4 ถงั และ
 แอปเป้ิลฟิลล่ิง ขนาด 5 กิโลกรัม 
จ านวน 8 ถงั

12,412.00               12,412.00             บริษทั อเมริกนั-ยโูรเป้ียน โปรดกัส์ จ  ากดั 12,412.00      บริษทั อเมริกนั-ยโูรเป้ียน โปรดกัส์ จ  ากดั 12,412.00      

เฉพาะเจาะจง 
กรณีมีความ

จ าเป็นเร่งด่วน 
ตามระเบียบ ขอ้ 

79 วรรคสอง

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง 

(อนุมัต)ิ

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

รายการท่ี 6 งานซ้ือมสัตราด ขนาด 1
 กิโลกรัม จ านวน 6 กระปุก 16,139.88               16,139.88             

บริษทั อีสทเ์วสทเ์ทรดด้ิง แอนด ์เอเยน่ซีส์ 
จ  ากดั

16,139.88      
บริษทั อีสทเ์วสทเ์ทรดด้ิง แอนด ์เอเยน่

ซีส์ จ  ากดั
16,139.88      

36

งานซ้ือตลบัผา้หมึกสีแดงและตลบั
ผา้หมึกสีด าส าหรับเคร่ืองตอกบตัร
ลงเวลาทางเขา้ - ทางออก จ านวน 20
 กล่อง

15,194.00               9,630.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั นวสิน เอเพค็ซ์ จ  ากดั 9,630.00 บริษทั นวสิน เอเพค็ซ์ จ  ากดั 9,630.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 1220/2564  27 ธ.ค 64

บริษทั ครีเอตุส คอร์โปเรชัน่ จ  ากดั 10,700.00
บริษทั พี.เอส.แอล.สตาร์ทเทรดด้ิง จ  ากดั 12,840.00

37

งานซ้ือน ้ามนัหอมระเหยกล่ินเป
เปอร์มิน้ท ์ส าหรับใชใ้นงานส่วน
พ้ืนท่ีสาธารณะ จ านวน 12 ขวด

18,618.00               17,400.00             เฉพาะเจาะจง บริษทั กรุงเทพเคมี จ  ากดั 17,400.00 บริษทั กรุงเทพเคมี จ  ากดั 17,400.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 1221/2564  27 ธ.ค 64

บริษทั เจเอน็ ไทยเนเจอร์ จ  ากดั 25,680.00
บริษทั เคมีคอสเมติกส์ จ  ากดั 38,520.00

38

งานซ้ือสกอ๊ตไบร์ทแบบมว้น
ส าหรับแผนกแมบ่า้นและแผนกครัว
 จ  านวน 56 มว้น

206,082.00             189,039.04           เฉพาะเจาะจง บริษทั ยนิูตา้ จ  ากดั 189,039.04 บริษทั ยนิูตา้ จ  ากดั 189,039.04

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 1226/2564  29 ธ.ค 64

บริษทั วรชาติ เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ากดั 227,696.00
บริษทั คลีนโนเวชัน่ จ  ากดั 222,774.00

39

งานจา้งบริการก าจดัแมลงทั้งภายใน
และภายนอกอาคารโรงแรมโนโว
เทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต

497,550.00             390,550.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั แอด๊วานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จ  ากดั 390,550.00 บริษทั แอด๊วานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จ  ากดั 390,550.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 1224/2564  29 ธ.ค 64

บริษทั ทรูล่ี โนเลน กรีน เซอร์วิส จ ากดั 497,764.00
บริษทั บัค๊ ปี กอน จ ากดั 668,750.00

บริษทั แซนติฟิค เพสท ์แมเนจเมน้ท ์
(ประเทศไทย) จ ากดั

497,550.00

บริษทั เร็นโทคิล อินนิเซียล จ ากดั 749,000.00


