
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ซ้ือหลอดไฟในพ้ืนท่ีต่างๆ จ านวน 3 
รายการ

92,500.00                90,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัฐพลฮาร์ดแวร์ จ  ากดั 90,950.00 บริษทั ณัฐพลฮาร์ดแวร์ จ  ากดั 90,950.00 FAP 003/2565  5 ม.ค.65

บริษทั เอส.เค.อิเลค็ตริค เซนเตอร์ จ  ากดั 109,702.820
บริษทั พรวิศวา อีเลค็ทริค จ ากดั 93,625.00

2
งานซ้ืออุปกรณ์ส าหรับงานประปา 
จ านวน 4 รายการ

12,500.00                6,076.53           เฉพาะเจาะจง บริษทั เรโน เทค จ ากดั 6,076.53 บริษทั เรโน เทค จ ากดั 6,076.53 FAP 004/2565  5 ม.ค.65

บริษทั เอน็ ซี ทู คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั 8,788.980
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจบีเค กรุ๊ป 9,255.50

บริษทั งานท่อ จ  ากดั 7,438.64

3 งานซ้ือลูกลอย จ านวน 8 ชุด 19,200.00                18,746.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั เมคคานิกา้ จ  ากดั 18,746.40 บริษทั เมคคานิกา้ จ  ากดั 18,746.40 FAP 005/2565  5 ม.ค.65

บริษทั พีพีวาย อินเตอร์กรุ๊ป (1999) จ ากดั 25,680.000
บริษทั ไอคอนเซอร์วิส จ ากดั 36,711.70

4
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ จ านวน 2 
รายการ

FAP 006/2565  5 ม.ค.65

รายการท่ี 1 งานซ้ือปลอกแขนสกีน 
จ านวน 10 ช้ิน

800 800.00              
บริษทั เจนเทิล แคร์ จ  ากดั 800.000 บริษทั เจนเทิล แคร์ จ  ากดั 800.000

รายการท่ี 2 งานซ้ือน ้าแขง็แห้ง จ  านวน 
16 ห่อ

428 428.00              
บริษทั ดราย ไอซ์ ซพัพลาย แอนด ์เซอร์วิส 

จ ากดั
428.00 บริษทั ดราย ไอซ์ ซพัพลาย แอนด ์

เซอร์วิส จ ากดั
428.00

5 ซ้ือกระดาษสี ขนาด A4 ไดคทัปรุ 43,656.00                24,374.60         เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.พี.ไทย เพรส จ ากดั 40,018.00 FAP 007/2565  5 ม.ค.65

บริษทั สยามศิลปการพิมพ ์จ ากดั 32,742.000
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดุษฎี (1992) 24,374.60 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดุษฎี (1992) 24,374.60

เฉพาะเจาะจง 
กรณีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน
ตามระเบียบ ฯ 
ขอ้ 79 วรรค

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม

บริษัท โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จ ำกดั

วนัที ่30 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2565

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป
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หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

6
งานซ้ือเคร่ืองป๊ัมลม ขนาดถงัจุลม 70 
ลิตร จ  านวน 1 เคร่ือง

14,980.00                10,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั จมัโบ ้เอ อินดสัทรี จ  ากดั 10,450.00 บริษทั จมัโบ ้เอ อินดสัทรี จ  ากดั 10,450.00 FAP 008/2565  5 ม.ค.65

บริษทั กิจกา้วหนา้ เทรดด้ิง จ  ากดั 12,786.50
บริษทั ไอคอนเซอร์วิส จ ากดั 14,310.00

บริษทั ธีรวฒัน์เคร่ืองอดัลม จ ากดั 12,759.75

7
งานซ้ือกระดาษเช็ดปาก ส าหรับ
พนกังาน จ านวน 60 กล่อง

24,000.00                20,865.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั พร้อมท ์ซพัพลายส์ แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดั 20,865.00
บริษทั พร้อมท ์ซพัพลายส์ แอนด ์

เทรดด้ิง จ  ากดั
20,865.00 FAP 009/2565  5 ม.ค.65

บริษทั แสตนดาร์ด เนอสซ่ิงโพรดคั จ  ากดั 24,957.750
บริษทั ออฟฟิศเวิร์ค จ  ากดั 42,372.00

8

งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป รายการ
กระดาษรองถาด จ านวน 200,000 แผน่ 108,000.00              107,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.พี.ไทย เพรส จ ากดั 107,000.00 บริษทั เอส.พี.ไทย เพรส จ ากดั 107,000.00 FAP 017/2565  10 ม.ค.65

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดุษฎี (1992) 109,140.00
บริษทั สยามศิลปการพิมพ ์จ ากดั 136,960.00

9
งานจา้งท าความสะอาดระบบควนัใน
ห้องครัว จ  านวน 3 คร้ัง

108,000.00              104,325.00       เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จนัทร์วิจิตร์ เซอร์วิส แอนด ์

เอน็จิเนียร่ิง
121,980.00 FAP 021/2565  11 ม.ค.65

บริษทั นิวศรีฟ้ามหาเมฆ จ ากดั 104,325.000 บริษทั นิวศรีฟ้ามหาเมฆ จ ากดั 104,325.000

10
งานซ้ือชุดไมโครโฟนส าหรับการ
ประชุม จ านวน 4 รายการ

494,400.00              367,277.50       เฉพาะเจาะจง Things on Net Company Limited 405,711.90 FAP 023/2565  11 ม.ค.65

บริษทั แอด ภาคิน เทค จ ากดั 398,896.000
บริษทั ออดิโอซิต้ี จ  ากดั 367,277.50 บริษทั ออดิโอซิต้ี จ  ากดั 367,277.50

11
งานซ้ือกลุ่มอาหารแห้ง หมวด 103 
น ้าตาลทราย จ านวน 4 รายการ

272,798.20              255,152.20       เฉพาะเจาะจง FAP 025/2565  11 ม.ค.65

รายการท่ี 1 น ้าตาลทรายขาวกระสอบ 50
 กิโลกรัม จ านวน 120 กระสอบ

บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 128,143.200 บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 128,143.200

รายการท่ี 2 น ้าตาลทรายขาวกระสอบ 25
 กิโลกรัม ขนาด 1 กิโลกรัม จ านวน 20 
กระสอบ

บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 11,556.00 บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 11,556.00

รายการท่ี 3 น ้าตาลทรายแดง ขนาดซอง 
8 กรัม จ านวน 120,000 ซอง/Sachet

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ.เอส.เอ.(กรุงเทพฯ) 59,064.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ.เอส.เอ.(กรุงเทพฯ) 59,064.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ
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หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

รายการท่ี 4 น ้าตาลทรายขาว ขนาดซอง 
8 กรัม จ านวน 120,000 ซอง/Sachet

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ.เอส.เอ.(กรุงเทพฯ) 56,496.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ.เอส.เอ.(กรุงเทพฯ) 56,496.00

12

งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป รายการ
กระดาษช าระส าหรับห้องน ้าพนกังาน 
จ านวน 300 ลงั

213,258.00              190,995.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พร้อมท ์ซพัพลายส์ แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดั 190,995.00
บริษทั พร้อมท ์ซพัพลายส์ แอนด ์

เทรดด้ิง จ  ากดั
190,995.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 029/2565  12 ม.ค.65

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 417,001.47
บริษทั แสตนดาร์ด เนอส่ิงโพรดคั จ  ากดั 227,910.00

13
งานซ้ือเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ จ านวน 4 
รายการ

FAP 030/2565  17 ม.ค.65

รายการท่ี 1 น ้าแร่ซาน เบนเนเดตโต 
จ านวน 2 รายการ

12,018.240 12,018.240 บริษทั อิตาเลเซีย เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 12,018.240บริษทั อิตาเลเซีย เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั12,018.240

รายการท่ี 2 น ้าอดัลม จ านวน 7 รายการ 27,240.17 27,240.17 บริษทั ไทยน ้าทิพย ์คอมเมอร์เชียล จ ากดั 27,240.17 บริษทั ไทยน ้าทิพย ์คอมเมอร์เชียล จ ากดั 27,240.17

รายการท่ี 3 ไวน์ ส าหรับมินิบาร์ จ  านวน
 2 รายการ

32,356.80 32,356.80 บริษทั โกลเบิล พรีเม่ียมไวน์ จ  ากดั 32,356.80 บริษทั โกลเบิล พรีเม่ียมไวน์ จ  ากดั 32,356.80

รายการท่ี 4 กาแฟส าหรับร้านเลอกร์ูเม่ต์
และห้องอาหาร จ านวน 2 รายการ

171,670.80 171,670.80 บริษทั อิตาเลเซีย เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 171,670.80บริษทั อิตาเลเซีย เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั171,670.80

14
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ จ านวน 5 
รายการ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

FAP 031/2565  17 ม.ค.65

รายการท่ี 1 น ้ายาเคมีส าหรับซกัรีดและ
ท าความสะอาด จ านวน 13 รายการ

139,260.50              139,260.50       บริษทั เอก็โคแลบ็ จ  ากดั 139,260.50       บริษทั เอก็โคแลบ็ จ  ากดั 139,260.50      

รายการท่ี 2 มะเขือเทศปลอดเปลือก
กระป๋อง จ านวน 36 กระป๋อง

4,622.40                  4,622.40           บริษทั อีสทเ์วสทเ์ทรดด้ิง แอนด ์เอเยน่ซีส จ ากดั 4,622.40           บริษทั อีสทเ์วสทเ์ทรดด้ิง แอนด ์เอ
เยน่ซีส จ ากดั

4,622.40          

รายการท่ี 3 ขา้วสารหอมมลยัแกว้ เขียว 
ส าหรับพนกังาน ขนาดกระสอบ 49 
กิโลกรัม จ านวน 20 กระสอบ

21,600.00                
21,600.00         

บริษทั สยาม เอน็.ซี.พี.ไร้ซ์ จ  ากดั 32,356.80 บริษทั สยาม เอน็.ซี.พี.ไร้ซ์ จ  ากดั 32,356.80

รายการท่ี 4 อาหารแห้ง จ  านวน 7 รายการ 36,939.61                36,939.61         บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 36,939.61         บริษทั เค.ที.เค.กิตติกาญจน์ จ  ากดั 36,939.61        

รายการท่ี 5 ลูกเกดขาว จ านวน 20 
กิโลกรัม และวอลนทั จ  านวน 20 
กิโลกรัม

10,400.00                10,400.00         บริษทั เตียวตัก๊เซ้ง (2525) จ ากดั 10,400.00         บริษทั เตียวตัก๊เซ้ง (2525) จ ากดั 10,400.00        

กรณีท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน
ตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรค

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

กรณีท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน
ตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรค

สอง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

15
งานซ้ืออะไหล่พร้อมติดตั้งส าหรับซ่อม
เคร่ืองตดัหญา้สะพายบ่า จ  านวน 1 ช้ิน

 300 (ไม่มี
ภาษีมูลคา่เพ่ิม)

 300 (ไม่มี
ภาษีมูลคา่เพ่ิม)

กรณีท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน
ตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรค

สอง

ร้าน โอว้ เจง็ ฮวด
 300 (ไม่มี

ภาษีมูลคา่เพ่ิม)
ร้าน โอว้ เจง็ ฮวด

 300 (ไม่มี
ภาษีมูลคา่เพ่ิม)

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

FAP 034/2565  17 ม.ค.65

16
ซ้ือหวัพ่นแกส๊และแกส๊กระป๋อง จ านวน
 2 รายการ

10,800.00                6,741.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอดี แคม้ป์ 7,147.60 FAP 039/2565  19 ม.ค.65

บริษทั เครนส์ จ  ากดั 8,057.100
ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วงเวียน 22 แกส๊ 6,741.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วงเวียน 22 แกส๊ 6,741.00

17
งานซ้ืออะไหล่บ ารุงรักษา เคร่ือง Air 
Compressor pump จ านวน 6 รายการ

22,100.00                21,721.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โมโบ(ประเทศไทย) จ ากดั 21,721.00 บริษทั โมโบ(ประเทศไทย) จ ากดั 21,721.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

FAP 040/2565  19 ม.ค.65

18
งานซ้ืออะไหล่ส าหรับซ่อมเคร่ืองรีดผา้
อตัโนมติั จ  านวน 2 ช้ิน

2,118.60                  2,118.60           

กรณีท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน
ตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรค

สอง

บริษทั ทีเอน็เอส พาร์ท แอนด ์เอน็จิเนีย จ  ากดั 2,118.60           
บริษทั ทีเอน็เอส พาร์ท แอนด ์เอน็จิ

เนีย จ  ากดั
2,118.60          

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

FAP 042/2565  19 ม.ค.65

19
งานซ้ืออุปกรณ์ของใชต่้างๆ จ านวน 6 
รายการ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

FAP 043/2565  19 ม.ค.65

รายการท่ี 1 ขา้วสารส าหรับลูกคา้ ขนาด
 50 กิโลกรัม จ านวน 20 กระสอบ

30,900.00                30,900.00         บริษทั ชยัทิพย ์จ  ากดั 30,900.00         บริษทั ชยัทิพย ์จ  ากดั 30,900.00        

รายการท่ี 2 เบียร์ไฮเนเกน้ จ  านวน 3 
รายการ

54,029.84                54,029.84         บริษทั พงษท์รัพย ์วฒันา จ ากดั 54,029.84         บริษทั พงษท์รัพย ์วฒันา จ ากดั 54,029.84        

รายการท่ี 3 ไวน์แดง ส าหรับรูมเซอร์วิส
 ขนาด 750 มล. จ านวน 72 ขวด

22,341.60                22,341.60         บริษทั อิตลัไทย ฮอสพิทาลิต้ี จ  ากดั 22,341.60         บริษทั อิตลัไทย ฮอสพิทาลิต้ี จ  ากดั 22,341.60        

รายการท่ี 4 น ้าอดัลม จ านวน 8 รายการ 30,554.21                30,554.21         บริษทั ไทยน ้าทิพย ์คอมเมอร์เชียล จ ากดั 30,554.21         บริษทั ไทยน ้าทิพย ์คอมเมอร์เชียล 
จ ากดั

30,554.21        

รายการท่ี 5 น ้าอดัลม ส าหรับจดัเล้ียง 
จ  านวน 2 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 6 กาแฟไทยไฮแลนด ์เมด็และ
ผง จ านวน 2 รายการ

110,745.00              110,745.00       
บริษทั อิตาเลเซีย เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั

110,745.00       บริษทั อิตาเลเซีย เทรดด้ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากดั

110,745.00      

กรณีท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน
ตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรค

สอง

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

20
งานซ้ืออาหารแห้ง เคร่ืองใช ้และ
เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ จ านวน 9 รายการ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

FAP 044/2565  19 ม.ค.65

รายการท่ี 1 มะเขือเทศกระป๋อง ส าหรับ
ท าพิซซ่า จ  านวน 36 กระป๋อง

8,840.34                  8,840.34           บริษทั ไซโน ไอเอฟ แอนด ์บี จ  ากดั 8,840.34           บริษทั ไซโน ไอเอฟ แอนด ์บี จ  ากดั 8,840.34          

รายการท่ี 2 เส้นสปาร์เกต็ต้ี 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          

รายการท่ี 3 ถัว่ขาวในซอสมะเขือเทศ 
ขนาด 425 กรัม จ านวน 8 ลงั

6,420.00                  6,420.00           บริษทั พาณิชยการแห่งประเทศไทย จ ากดั 6,420.00           
บริษทั พาณิชยการแห่งประเทศไทย

 จ ากดั
6,420.00          

รายการท่ี 4 เนสกาแฟ เรดคพัซอง ขนาด
 2 กรัม จ านวน 15 ลงั

26,920.50                26,920.50         บริษทั สมาร์ทเวิร์ค แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 26,920.50         
บริษทั สมาร์ทเวิร์ค แอนด ์ดิสทริ

บิวชัน่ จ  ากดั
26,920.50        

รายการท่ี 5 ยสีตสี์ฟ้า ขนาด 500 กรัม 
จ านวน 3 ลงั

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

รายการท่ี 6 ขนมขบเค้ียว จ  านวน 3 
รายการ

6,735.49                  6,735.49           
บริษทั ชิโนแปซิฟิค เทรดด้ิง (ประเทศไทย) 

จ ากดั
6,735.49           

บริษทั ชิโนแปซิฟิค เทรดด้ิง 
(ประเทศไทย) จ ากดั

6,735.49          

รายการท่ี 7 น ้าแร่ จ  านวน 2 รายการ 31,201.20                31,201.20         บริษทั จาโกตา้ บราเดอร์ส เทรดด้ิง จ  ากดั 31,201.20         บริษทั จาโกตา้ บราเดอร์ส เทรดด้ิง 
จ  ากดั

31,201.20        

รายการท่ี 8 เบียร์สิงห์กระป๋อง จ านวน 2
 รายการ

64,159.77                64,159.77         บริษทั เบียร์สิงห์ จ  ากดั 64,159.77         บริษทั เบียร์สิงห์ จ  ากดั 64,159.77        

รายการท่ี 9 อาหารแห้ง จ  านวน 4 รายการ 31,330.97                31,330.97         ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วาย.เอส.เอช.สโตร์ 31,330.97         ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วาย.เอส.
เอช.สโตร์

31,330.97        

21
งานซ้ือลิขสิทธ์ิต่ออายซุอฟแวร์ป้องกนั
ไวรัส Eset Endpoint Anti Virus

32,934.60                32,934.60         เฉพาะเจาะจง บริษทั แอก็ทีฟมีเดีย (ไทยแลนด)์ จ ากดั 32,934.60         
บริษทั แอก็ทีฟมีเดีย (ไทยแลนด)์ 

จ ากดั
32,934.60        

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

FAP 045/2565  19 ม.ค.65

22
งานซ้ือเคร่ืองยงิป้ายราคาและป้ายยงิ
ราคา จ  านวน 2 รายการ

25,490.00                17,013.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั โบท๊บุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จ  ากดั 17,013.00
บริษทั โบท๊บุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ 

จ  ากดั
17,013.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 046/2565  19 ม.ค.65

บริษทั ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ากดั 37,100.000
Eastern Pioneer Sales and Service Co.,Ltd. 33,069.74

กรณีท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน
ตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรค

สอง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

23
งานซ้ือน ้ายาระบบท าความเยน็และ
อุปกรณ์ส าหรับระบบปรับอากาศ 
จ านวน 2 รายการ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

FAP 047/2565  19 ม.ค.65

รายการท่ี 1 น ้ายาระบบท าความเยน็ 
R404 ขนาด 48 กิโลกรัม จ านวน  ถงั

21,571.20                21,571.20         บริษทั เอส.เค.อิเลค็ตริค เซนเตอร์ จ  ากดั 21,571.20         บริษทั เอส.เค.อิเลค็ตริค เซนเตอร์ จ  ากดั 21,571.20        

รายการท่ี 2 อุปกรณ์ส าหรับระบบปรับ
อากาศในห้องพกัลูกคา้ จ  านวน 2 รายการ

1,126.07                  1,126.07           บริษทั งานท่อ จ  ากดั 1,126.07           บริษทั งานท่อ จ  ากดั 1,126.07          

24
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป รายการ
กระดาศช าระเอนกประสงค ์จ  านวน 300
 ลงั

300,876.00              292,110.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั แสตนดาร์ด เนอสซ่ิงโพรดคั จ  ากดั 292,110.00       
บริษทั แสตนดาร์ด เนอสซ่ิงโพรดคั

 จ  ากดั
292,110.00      

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 052/2565  20 ม.ค.65

บริษทั พร้อมท ์ซพัพลาย แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดั 378,780.000
Shopee 360,000.00

25
งานซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท้ัว่ไป รายการ
กระดาษเช็ดปาก จ านวน 180 ลงั

123,300.00              119,412.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พร้อมท ์ซพัพลาย แอนด ์เทรดด้ิง จ  ากดั 119,412.00
บริษทั พร้อมท ์ซพัพลาย แอนด ์เท

รดด้ิง จ  ากดั
119,412.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 054/2565  20 ม.ค.65

บริษทั แสตนดาร์ด เนอสซ่ิงโพรดคั จ  ากดั 129,042.000
บริษทั ศรีกิจพานิช จ ากดั 144,450.00

26
งานซ้ือกลุ่มเคร่ืองด่ืม หมวด 202 เบียร์
ไฮเนเกน้ จ  านวน 3 รายการ

442,290.01              442,288.95       เฉพาะเจาะจง FAP 056/2565  20 ม.ค.65

รายการท่ี 1 เบียร์ไฮเนเกน้ ขนาด 32 ซล.
 จ  านวน 160 ลงั

151,039.48 151,039.48 บริษทั พงษท์รัพย ์วฒันา จ ากดั 151,039.48 บริษทั พงษท์รัพย ์วฒันา จ ากดั 151,039.48
เป็นผูเ้สนอราคาล าดบัแรก

รายการท่ี 2 เบียร์ไฮเนเกน้กระป๋อง 
ขนาด 32 ซล. จ านวน 200 ถาด

188,799.36 188,799.36
บริษทั พงษท์รัพย ์วฒันา จ ากดั

188,799.36
บริษทั พงษท์รัพย ์วฒันา จ ากดั

188,799.36 เป็นผูเ้สนอราคาล าดบัแรก

รายการท่ี 3 เบียร์ไฮเนเกน้ถงั ขนาด 30 
ลิตร จ  านวน 30 ถงั

102,000.00 102,000.00 บริษทั คา้เบียร์ จ  ากดั 102,000.00 บริษทั คา้เบียร์ จ  ากดั 102,000.00 เป็นผูเ้สนอราค ่าสุด

กรณีท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน
ตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรค

สอง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

27
งานซ้ือกลุ่มอาหารแห้ง รายการขา้วสาร
ส าหรับลูกคา้ จ  านวน 240 กระสอบ

456,268.80              
 336,000 (ไม่มี
ภาษีมูลคา่เพ่ิม)

เฉพาะเจาะจง บริษทั ชยัทิพย ์จ  ากดั 355,200.00 บริษทั ชยัทิพย ์จ  ากดั 355,200.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

FAP 059/2565  21 ม.ค.65

บริษทั ยนิูเกรนมาร์เกต็ต้ิง (1999) จ ากดั 340,440.000 ราคาต ่ากวา่แต่คุณภาพไม่
เทียบเท่ากบัท่ีตอ้งการ

บริษทั สยาม เอน็ .ซี.พี.ไร้ซ์ จ  ากดั 358,800.00
บริษทั เคเคดี ไรซ์ เทรดด้ิง จ  ากดั 367,346.94

28
งานจา้งปรับปรุงประตูและเสาขอบ
ประตูลิฟตพ์นกังาน จ านวน 1 งาน

267,500.00              169,958.80       เฉพาะเจาะจง บริษทั จาร์ดีน ชินเลอร์(ไทย) จ ากดั 169,958.80 บริษทั จาร์ดีน ชินเลอร์(ไทย) จ ากดั 169,958.80
เป็นเจา้ของผลิตภณัฑท่ี์ทาง

บริษทัใชอ้ยู่
FAP 061/2565  21 ม.ค.65

29
งานซ้ือเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองด่ืม ชนิดต่างๆ
 จ านวน 6 รายการ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด

FAP 063/2565  24 ม.ค.65

รายการท่ี 1 กระดาษช าระมว้นเลก็
ส าหรับลูกคา้ จ  านวน 400 แพค็

246,528.00              246,528.00       บริษทั แสตนดาร์ด เนอสซ่ิงโพรดคั จ  ากดั 246,528.00       
บริษทั แสตนดาร์ด เนอสซ่ิงโพรดคั

 จ  ากดั
246,528.00      

รายการท่ี 2 น ้าด่ืมขวดแกว้ ตราสิงห์ 
เปล่ียนขวด ขนาด 500 ซ๊ซี จ  านวน 827 
ลงั

41,350.91 41,350.91 บริษทั เบียร์สิงห์ จ  ากดั 41,350.91 บริษทั เบียร์สิงห์ จ  ากดั 41,350.91

รายการท่ี 3 กาแฟ ส าหรับห้องพกัลูกคา้ 
จ  านวน 10 ลงั

26,750.00                26,750.00         บริษทั อิตาเลเซีย เทรดด้ิง(ประเทศไทย) จ ากดั 26,750.00         
บริษทั อิตาเลเซีย เทรดด้ิง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
26,750.00        

รายการท่ี 4 ผงฟู วี 2000 ขนาด 1 กก. 
จ านวน 6 กก.

7,190.40                  7,190.40           บริษทั ชมิดต จ ากดั 7,190.40           บริษทั ชมิดต จ ากดั 7,190.40          

รายการท่ี 5 ผงครีมคสัตาร์ด ขนาด 5 กก.
 จ  านวน 2 ถุง

1,819.00                  1,819.00           บริษทั อเมริกนั-ยโูรเป้ียน โปรดกัส์ จ  ากดั 1,819.00           บริษทั อเมริกนั-ยโูรเป้ียน โปรดกัส์ จ  ากดั 1,819.00          

รายการท่ี 6 ชา ส าหรับห้องพกัลูกคา้ 
จ  านวน 4 รายการ

115,560.00              115,560.00       บริษทั อิตลัไทย ฮอสพิทาลิต้ี จ  ากดั 115,560.00       บริษทั อิตลัไทย ฮอสพิทาลิต้ี จ  ากดั 115,560.00      

กรณีท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน
ตามระเบียบฯ 
ขอ้ 79 วรรค

สอง



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เลขทีข่องสัญญำ วนัทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

หรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

รำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

30
งานจา้งซ่อมแซมแผงควบคุมระบบท า
น ้าร้อน จ านวน 1 งาน

19,000.00                18,190.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สไปแร็กซ์ ซาร์โก (ประเทศไทย) จ ากดั 18,190.00         
บริษทั สไปแร็กซ์ ซาร์โก (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
18,190.00        

เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้
ท่ีทางบริษทัใชอ้ยู่

FAP 069/2565  25 ม.ค.65

31
งานซ้ือยางขอบประตู และโชค้ ตูเ้ยน็ 
ขนาดต่างๆ จ านวน 10 ครัว

70,320.00                52,924.08         เฉพาะเจาะจง
บริษทั กรุงเทพเคร่ืองเยน็ เซลล ์แอนด ์เซอร์วิส 

จ ากดั
52,924.08

บริษทั กรุงเทพเคร่ืองเยน็ เซลล ์
แอนด ์เซอร์วิส จ ากดั

52,924.08

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 070/2565  31 ม.ค.65

บริษทั ทวี เซอร์วิส อีควิปเมน้ทแ์อนดพ์าร์ท 
จ ากดั

90,254.500

32
งานซ้ือเทปผา้มีกาว ขนาด 2.5 น้ิว 
จ  านวน 3 รายการ

10,500.00                8,988.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั โบท๊บุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ จ  ากดั 8,988.00
บริษทั โบท๊บุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ 

จ  ากดั
8,988.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 071/2565  25 ม.ค.65

บริษทั ณัฐพลฮาร์ดแวร์ จ  ากดั 9,180.600
บริษทั อุดมภณัฑ ์ศนูยเ์คร่ืองเขียน จ ากดั 13,417.80

33
งานซ้ืออะไหล่พร้อมติดตั้งส าหรับ
เคร่ืองขดัลา้งพ้ืนดูดกลบัอตัโนมติั 
จ  านวน 5 รายการ

13,201.39                11,802.99         เฉพาะเจาะจง บริษทั เค ที แมก็ซ์ จ  ากดั 11,802.99 บริษทั เค ที แมก็ซ์ จ  ากดั 11,802.99

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด 
และเป็นตสัแทนจ าหน่าย

อุปกรณ์ท่ีบริษทัใช้

FAP 072/2565  25 ม.ค.65

34
งานซ้ือพลาสติกรองรับสินคา้ จ  านวน 13
 ช้ิน

15,600.00                6,739.40           เฉพาะเจาะจง บริษทั เจนบรรเจิด จ  ากดั 6,739.40 บริษทั เจนบรรเจิด จ  ากดั 6,739.40 FAP 073/2565  25 ม.ค.65

บริษทั มิตรเกษตรภณัฑ ์จ ากดั 11,823.500
บริษทั ไทเกอร์ แพค จ ากดั 12,101.70

35
งานซ้ืออาหารแห้ง หมวด 111 น ้าตาล 
ครีมเทียม โลโก ้จ  านวน 3 รายการ

130,920.00              125,520.00       เฉพาะเจาะจง FAP 074/2565  26 ม.ค.65

รายการท่ี 1 น ้าตาลทรายแดง โลโก ้
จ  านวน 100,000 ซอง/sachet

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ.เอส.เอ.(กรุงเทพฯ) 109,702.820 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ.เอส.เอ.
(กรุงเทพฯ)

109,702.820

รายการท่ี 2 ครีมเทียม โลโก ้จ  านวน 
72,000 ซอง/sachet

บริษทั ศรีไทย เดล่ีฟูดส์ จ  ากดั 42,372.00 บริษทั ศรีไทย เดล่ีฟูดส์ จ  ากดั 42,372.00

รายการท่ี 3 น ้าตาลทรายขาว โลโก ้
จ  านวน  จ  านวน 72,000 ซอง/sachet

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ.เอส.เอ.(กรุงเทพฯ) 33,897.60 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ.เอส.เอ.(กรุงเทพฯ) 33,897.60

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ
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36
งานซ้ือถ่านไฟฉายขนาดต่างๆ จ านวน 2
 รายการ

25,200.00                22,341.60         เฉพาะเจาะจง บริษทั ณัฐพลฮาร์ดแวร์ จ  ากดั 22,341.60 บริษทั ณัฐพลฮาร์ดแวร์ จ  ากดั 22,341.60

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 087/2565  31 ม.ค.65

โฮมโปร 22,680.000
บริษทั พรวิศวา อีเลค็ทริค จ ากดั 25,038.00

37
งานซ้ือแผนการทวนสอบคุณภาพอาหาร
 ประจ าปี 2565 จ านวน 4 คร้ัง

85,600.00                70,620.00         เฉพาะเจาะจง
บริษทั อินเตอร์เทค เทสต้ิง เซอร์วิสเซส 

ประเทศไทย จ ากดั
70,620.00

บริษทั อินเตอร์เทค เทสต้ิง เซอร์วิส
เซส ประเทศไทย จ ากดั

70,620.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 088/2565  31 ม.ค.65

บริษทั ห้องปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั 86,028.000

บริษทั โอมิค โอเวอร์ซี เมอร์ชาไดซ์ 
อินสเปคชัน่ จ  ากดั

93,625.00

38 งานซ้ือมุง้ลวดอลูมิเนียม จ านวน 20 มว้น 47,080.00                19,153.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เครนส์ จ  ากดั 19,153.00 บริษทั เครนส์ จ  ากดั 19,153.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 089/2565  31 ม.ค.65

Shopee 21,806.600
บริษทั ณัฐพลฮาร์ดแวร์ จ  ากดั 20,972.00

39
งานซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองขดัลา้งพ้ืน
พร้อมติดตั้ง จ  านวน 2 รายการ

6,741.00                  6,741.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดเวอร์ซ่ีไฮยนี (ประเทศไทย) จ ากดั 6,741.00
บริษทั ไดเวอร์ซ่ีไฮยนี (ประเทศ

ไทย) จ ากดั
6,741.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

FAP 090/2565  31 ม.ค.65

40
งานซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ืองซกัพรม
พร้อมติดตั้ง จ  านวน 3 รายการ

24,931.00                24,931.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นิลฟิสก ์จ  ากดั 24,931.00 บริษทั นิลฟิสก ์จ  ากดั 24,931.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาอยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณ

FAP 091/2565  31 ม.ค.65

41
งานซ้ือตะแกรงน ้าลน้สระวา่ยน ้า ขนาด
กวา้ง 25 ซม. จ านวน 500 อนั

10,000.00                5,885.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ แอนด ์เอ ลคัก้ีเทรดด้ิง จ  ากดั 5,885.00
บริษทั เอ แอนด ์เอ ลคัก้ีเทรดด้ิง 

จ  ากดั
5,885.00

มีคุณสมบติัถูกตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้ก าหนด
และราคาต ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ

FAP 092/2565  31 ม.ค.65

บริษทั ส.นภา (ประเทศไทย) จ ากดั 7,704.000
บริษทั ซนัเทค อินเตอร์ โปรดกัส์ จ  ากดั 8,025.00


