
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 งานซ้ือตน้กลว้ยไมฟ้าแลน 100,000.00                86,800.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอก ออร์คิดส์ฟาร์ม 86,800.00 บริษทั บางกอก ออร์คิดส์ฟาร์ม 86,800.00 FAP 1021/2564   2 พ.ย.64

ร้านดอกออ้ 122,500.00

ร้านฟลอริส 122,500.00

2
งานซ้ือดอกไมโ้ครงการหลวงท่ี
ใชส้ าหรับในการจดัดอกไม้

100,000.00                99,695.00              เฉพาะเจาะจง มลูนิธิโครงการหลวง 99,695.00 มลูนิธิโครงการหลวง 99,695.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาอยู่
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1022/2564   2 พ.ย.64

3
งานซ้ือเคร่ืองขดัพ้ืน จ านวน 2 
เคร่ือง

256,800.00                128,400.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั นิลฟีสก ์จ  ากดั 240,750.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1027/2564   2 พ.ย.64

บริษทั ชุมภา เทคโนโลยี จ  ากดั 166,920.00

บริษทั อินโนเวทีฟ คลีน โปรดคั จ  ากดั 128,400.00
บริษทั อินโนเวทีฟ คลีน โปรดคั 
จ  ากดั

128,400.00

4
งานซ้ือรีโมทโทรทศัน์ จ  านวน 
20 อนั

2,800.00                    1,800.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยรีโมท จ ากดั 1,800.00 บริษทั ไทยรีโมท จ ากดั 1,800.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1036/2564   4 พ.ย.64

สยามรีโมท 2,568.00
ร้าน U-Device 2,120.00

5
งานซ้ือน ้ายาลา้งอลูมิเนียม     ฟิ
นคอยล ์ขนาดบรรจุ 5 ลิตร 
จ  านวน 24 แกลอน

28,800.00                  13,353.60              เฉพาะเจาะจง บริษทั อี คอน อินเตอร์เทรด จ ากดั 13,353.60 บริษทั อี คอน อินเตอร์เทรด จ ากดั 13,353.60
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1037/2564   4 พ.ย.64

บริษทั ออยลแ์ลนด ์จ  ากดั 16,050.00

บริษทั เซอร์เฟซโพร-เท็ด จ  ากดั 18,489.60

บริษทั เอน็โคเทค จ ากดั 41,601.60

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน

บริษทั โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จ ำกดั

วนัที ่30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564

มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง
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หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

6
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป 
รายการกระดาษโน๊ต จ านวน 
30,000 ชุด

23,144.00                  20,865.00              เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ดุษฎี (1992) 20,865.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ดุษฎี (1992) 20,865.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1067/2564   9 พ.ย.64

บริษทั เอส.พี.ไทย เพรส จ ากดั 28,890.00
บริษทั สยามศิลปการพิมพ ์จ ากดั 40,125.00

7
งานซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองตม้
น ้าร้อนและกาแฟ จ านวน 4 
รายการ

41,600.00                  15,290.30              เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอกเซเว่นไฟว ์จ  ากดั 15,290.30 บริษทั บางกอกเซเว่นไฟว ์จ  ากดั 15,290.30
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1073/2564   16 พ.ย.64

บริษทั ซอเมอร์วิลล ์(สยาม) จ ากดั 40,660.00
บริษทั เมโทร เอช แอนด ์เรส จ ากดั 20,009.00

8

งานซ้ือผลิตภณัฑข์ดัผิวกาย 
สูตรขา้วและน ้ามนัหอมระเหย 
จ านวน 3 รายการ

34,668.00                  29,071.90              เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเรียนทลั อโรมา่ จ  ากดั 29,071.90 บริษทั โอเรียนทลั อโรมา่ จ  ากดั 29,071.90
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาอยู่
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1074/2564   16 พ.ย.64

9
งานซ้ือครีมอาบน ้า จ  านวน 36 
ลิตร

13,680.00                  2,824.80                เฉพาะเจาะจง บริษทั กรีนวูด ฮอสพิทอลลิต้ี 2,824.80 บริษทั กรีนวูด ฮอสพิทอลลิต้ี 2,824.80
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1075/2564   16 พ.ย.64

บริษทั ออฟฟิศเมท(ประเทศไทย) 
จ ากดั

6,053.19

บริษทั ฟลอรอล แมนูแฟคเจอร่ิง กรุ๊ป
 จ ากดั

9,437.40

10
งานซ้ือแผน่เทอร์โมอิเลค็ทริค 
จ านวน 50 แผน่

6,000.00                    4,250.00                เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอส.สมาร์ทเทค ซิส
เตม็

4,250.00
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั เอส.สมาร์ทเทค 
ซิสเตม็

4,250.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1076/2564   16 พ.ย.64

ร้าน วินโซล่าแกสเจ็ต 4,922.00

ร้านทรงธรรมการไฟฟ้า 7,971.50

บริษทั เอเน็กซ์ เทคโนโลยี จ  ากดั 5,849.69
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หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

11
งานซ้ือเคร่ืองพิมพบ์ตัรพนกังาน
 จ านวน 1 เคร่ือง

40,000.00                  31,565.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั มาร์คแพค จ ากดั 31,565.00 บริษทั มาร์คแพค จ ากดั 31,565.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1081/2564   22 พ.ย.64

บริษทั วลัแคน เทคโนโลยี จ  ากดั 32,100.00
บริษทั คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล 
แอนด ์ซพัพลายส์ จ  ากดั

41,730.00

12
งานซ้ือถุงมือพลาสติก จ านวน 
1,000 ห่อ

30,000.00                  18,618.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทั แสตนดาร์ด เนอสซ่ิง โพรดคั 
จ  ากดั

18,618.00
บริษทั แสตนดาร์ด เนอสซ่ิง โพรดคั
 จ  ากดั

18,618.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1082/2564   22 พ.ย.64

บริษทั มิจีโตว ฟู๊ ด (ประเทศไทย) 
จ ากดั

26,215.00

บริษทั ทีพี โปรเจค จ ากดั 27,820.00

13
งานซ้ือน ้ายาขจดัคราบเป้ือน
หมึก ขนาด 2.5 ลิตร จ  านวน 4 
แกลลอน

7,920.00                    7,918.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั บางเลน 134 จ ากดั 7,918.00 บริษทั บางเลน 134 จ ากดั 7,918.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1083/2564   22 พ.ย.64

บริษทั เทคคลีนแอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 8,132.00

ร้าน จรินทร์ ซพัพลาย 10,700.00

14
งานซ้ือน ้ายาขจดัคราบสนิม 
ขนาด 3.8 ลิตร จ  านวน 4 
แกลลอน

8,132.00                    8,132.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคคลีน แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 8,132.00 บริษทั เทคคลีน แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั 8,132.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1084/2564   22 พ.ย.64

บริษทั บางเลน 134 จ ากดั 9,202.00

shoppee 11,940.00

15

งานซ้ือสายพานล าเลียงผา้ 
ส าหรับเคร่ืองรีดผา้และพบัผา้
อตัโนมติั จ  านวน 4 ขนาด 24 
เส้น

13,920.00                  13,417.80              เฉพาะเจาะจง บริษทั บางเลน 134 จ ากดั 13,417.80 บริษทั บางเลน 134 จ ากดั 13,417.80
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1085/2564   22 พ.ย.64

บริษทั อิงธิรา จ  ากดั 17,227.00
บริษทั เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซพัพลาย 
จ ากดั

51,327.90
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หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

16
งานซ้ือผา้เวสปอยรองโตะ๊รีดผา้
 จ  านวน 20 หลา

3,959.00                    3,959.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั บางเลน 134 จ ากดั 3,959.00 บริษทั บางเลน 134 จ ากดั 3,959.00 FAP 1086/2564   22 พ.ย.64

บริษทั สินศิวา จ  ากดั 5,136.00

บริษทั พี โฮม อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั

5,350.00

17

งานซ้ือชุดตรวจโควิด- 19 แบบ
เร่งด่วน (น ้าลาย) จ านวน 2,500
 ชุด 414,625.00                200,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั วีเวลเนส จ ากดั 200,000.00 บริษทั วีเวลเนส จ ากดั 200,000.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1088/2564   23 พ.ย.64

บริษทั เรดด้ี เฮลท ์จ  ากดั 211,325.00
บริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ  ากดั 
(มหาชน)

350,467.29

18
งานซ้ือเตา้รับโทรทศัน์ จ  านวน 
100 อนั

17,000.00                  13,054.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั พรวิศวา อีเลค็ทริค จ ากดั 13,054.00 บริษทั พรวิศวา อีเลค็ทริค จ ากดั 13,054.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1100/2564   25 พ.ย.64

บริษทั ณฐัพลฮาร์ดแวร์ จ  ากดั 13,856.50

บริษทั ปิยะพจน์อีเลคทริค จ ากดั 13,241.25

19
งานซ้ือไมก้วาดทางมะพร้าว 
จ  านวน 180 ดา้ม

12,600.00                  8,089.20                เฉพาะเจาะจง บริษทั บรูม โปรดกัส์ จ  ากดั 8,089.20 บริษทั บรูม โปรดกัส์ จ  ากดั 8,089.20
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1101/2564   25 พ.ย.64

ร้านศิริมงคล อุปกรณ์ 7,740.00
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 
(มหาชน)

11,363.40

20
งานซ้ือกลุ่มอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ทัว่ไป รายการซองใส่คียก์าร์ด 
จ  านวน 180,000 ช้ิน

70,200.00                  59,706.00              เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ดุษฏี (1992) 59,706.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ดุษฏี (1992) 59,706.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1102/2564   25 พ.ย.64

บริษทั สยามศิลปการพิมพ ์จ ากดั 77,040.00

บริษทั เอส.พี.ไทย เพรส จ ากดั 86,670.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

21
งานซ้ือ หมวด 208 ช็อคโกแลต
บาร์ จ  านวน 2 รายการ

94,393.80                  94,296.96              เฉพาะเจาะจง
บริษทั ดี เคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

94,296.96
บริษทั ดี เคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

94,296.96
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาอยู่
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1103/2564   25 พ.ย.64

22
งานซ้ือกลุ่มอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ทัว่ไป รายการฟิลม์ถนอมอาหาร
 จ านวน 240 มว้น

72,739.20                  64,713.60              เฉพาะเจาะจง บริษทั ควิค แพค็ แปซิฟิค จ ากดั 64,713.60 บริษทั ควิค แพค็ แปซิฟิค จ ากดั 64,713.60
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1104/2564   25 พ.ย.64

บริษทั เคเอน็เอน็ บราเธอร์ จ  ากดั 84,744.00

บริษทั เอม็เอม็พี คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 82,176.00

23
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป 
รายการถุงมือยางสีส้ม จ  านวน 
120 โหล

34,668.00                  30,816.00              เฉพาะเจาะจง
บริษทั สแตนดาร์ด เนอสซ่ิงโพรดคั 
จ  ากดั

30,816.00
บริษทั สแตนดาร์ด เนอสซ่ิงโพรดคั 
จ  ากดั

30,816.00
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1105/2564   25 พ.ย.64

บริษทั วีเค เอคเซคคิวทีฟ จ ากดั 87,312.00
บริษทั พร้อมท ์ซพัพลายส์ แอนด ์เท
รดด้ิง จ  ากดั

77,040.00

24
งานซ้ือรายการมนัฝร่ังเทสโต 
จ านวน 72 ลงั

44,720.64                  43,418.20              เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ากดั (มหาชน) 43,418.20
บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ  ากดั 
(มหาชน)

43,418.20 FAP 1106/2564   25 พ.ย.64

25
งานซ้ือแกส๊หุงตม้ ขนาด 15 
กิโลกรัม จ านวน 40 ถงั

18,000.00                  15,408.00              เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ลาดกระบงัแกส๊ 
แอนด ์ซพัพลายส์

15,408.00
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ลาดกระบงัแกส๊ 
แอนด ์ซพัพลายส์

15,408.00 FAP 1107/2564   25 พ.ย.64

ร้านประจกัษแ์กส๊ 16,906.00

โตโยดะแกส๊ 16,692.00

26
งานซ้ือฟิวส์ขนาด 5 แอมป์ 
จ  านวน 1,000 ตวั

4,000.00                    1,039.93                เฉพาะเจาะจง
บริษทั สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

1,039.93
บริษทั สหรุ่งโรจน์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั

1,039.93 FAP 1108/2564   25 พ.ย.64

บริษทั แอล เค เอส ซพัพลายส์ จ  ากดั 1,337.50

บริษทั ไทยมงคลการไฟฟ้า จ  ากดั 4,365.60

มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
รำคำทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้ำง

27

งานซ้ือกระจกเงาส่องหน้า
ภายในห้องน ้า ห้องพกัลูกคา้ 
1426 จ านวน 1 บาน

5,000.00                    4,601.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีอาร์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 5,831.50
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1109/2564   25 พ.ย.64

ร้าน กลาสเวิร์ก 4,601.00 ร้าน กลาสเวิร์ก 4,601.00

บริษทั สปันกิจ จ  ากดั 9,630.00

28
งานซ้ือเตา้รับโทรศพัท ์จ  านวน 
100 อนั

17,000.00                  13,054.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั พรวิศวา อีเลค็ทริค จ ากดั 13,054.00 บริษทั พรวิศวา อีเลค็ทริค จ ากดั 13,054.00 FAP 1100/2564   25 พ.ย.64

บริษทั ณฐัพลฮาร์ดแวร์ จ  ากดั 13,856.50

บริษทั ปิยะพจน์อีเลคทริค จ ากดั 13,241.25

29

งานจา้งบริการสุขอนามยัเคร่ือง
ฆ่าเช้ือขจดักล่ินและเคร่ือง
สเปยห์อมอตัโนมติั  จ  านวน 1 
งาน

158,094.64                143,722.40            เฉพาะเจาะจง บริษทั โปรเกรส ไฮยีนส์ พลสั จ  ากดั 143,722.40 บริษทั โปรเกรส ไฮยีนส์ พลสั จ  ากดั 143,722.40
มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ

FAP 1113/2564   30 พ.ย.64

บริษทั เร็นโทคิล อินนิเซียล (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

178,882.60

บริษทั กลุนนัธ์ มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั 174,838.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้งครบถว้น
ตามขอ้ก าหนดและราคาต ่าสุด
ภายในวงเงินงบประมาณ


