
แบบ สขร. 1

1 งานซอืชดุตรวจโควดิ-19 แบบ
เรง่ดว่น(นําลาย) จํานวน 400 ชดุ 118,000.00           62,000.00             เฉพาะเจาะจง บรษัิท วเีวลเนส จํากดั 62,000.00 บรษัิท วเีวลเนส จํากดั 62,000.00

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ

FAP 918/2564   4 ต.ค.64

บรษัิท เรดด ีเฮลท ์จํากดั 67,624.000
บรษัิท บกิซ ีซเูปอรเ์ซ็นเตอร ์จํากดั
(มหาชน)

100,000.00

2 งานซอืจลุนิทรยีเ์ม็ด ยอ่ยสลาย
สารอนิทรยี ์จํานวน 168/tube 210,000.00           205,440.00           เฉพาะเจาะจง บรษัิท เนชนัอะโกร เซอรว์สิ จํากดั 205,440.00 บรษัิท เนชนัอะโกร เซอรว์สิ จํากดั 205,440.00

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ

FAP 939/2564   15 ต.ค.64

บรษัิท เครนส ์จํากดั 269,640.00
บรษัิท แทคซาโก (ประเทศไทย) จํากดั 244,473.60

3 งานซอืแกส๊หงุตม้ ขนาดบรรจ ุ48 
กโิลกรัม จํานวน 300 ถัง 300,000.00           277,986.00           เฉพาะเจาะจง บรษัิท ลาดกระบังแกส๊ แอนด ์ซัพ

พลายส์ 277,986.00 บรษัิท ลาดกระบังแกส๊ แอนด ์ซัพพลายส์ 277,986.00

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ

FAP 9412564   15 ต.ค.64

รา้นประจักษ์แกส๊ 321,000.00
กระทรวงพลังงาน 301,098.00

4 งานซอืไมแ้ขวนเสอืแบบลวดสขีาว
อยา่งหนา จํานวน 90 กลอ่ง 43,335.00             37,557.00             เฉพาะเจาะจง รา้น เดอะคปุต ์อมิเม็กซ์ 37,557.00 รา้น เดอะคปุต ์อมิเม็กซ์ 37,557.00 FAP 944/2564   15 ต.ค.64

รา้น ชยัวัฒนเ์ครอืงครัว (บางแค) 75,600.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั ซ.ีเอส.พ ีซัพพลาย 43,912.80

5 งานซอืไมแ้ขวนเสอืพลาสตกิสขีาว
หัวเหล็ก จํานวน 3,000 ชนิ 21,840.00             21,828.00             เฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.พ.ียเูนยีน กรุ๊ป จํากดั 21,828.00 บรษัิท เอส.พ.ียเูนยีน กรุ๊ป จํากดั 21,828.00

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ

FAP 948/2564   19 ต.ค.64

บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จํากดั 
(มหาชน)

95,230.00

รา้น เดอะคปุต ์อมิเม็กซ์ 60,027.00 บรษัิท พเีอ็ม อนิเตอรม์ารท์ จํากดั 168,492.90

แบบสรปุผลการดาํเนนิการจดัซอืจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม
บรษิทั โรงแรมทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิจํากดั

วนัท ี29 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2564

วธิซีอื
หรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาทตีก
ลงซอืหรอื
จา้ง

เหตผุลที
คดัเลอืกโดย

สรปุ

งานทจีดัซอืหรอืจดั
จา้ง

ลําด ั
บที

วงเงนิที
จดัซอืหรอื
จดัจา้ง 
(บาท)

 ราคากลาง 
(บาท)

เลขทขีอง
สญัญา
หรอื

ขอ้ตกลง
ในการซอื

วนัทขีอง
สญัญา
หรอื

ขอ้ตกลง
ในการ

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ



วธิซีอื
หรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาทตีก
ลงซอืหรอื
จา้ง

เหตผุลที
คดัเลอืกโดย

สรปุ

งานทจีดัซอืหรอืจดั
จา้ง

ลําด ั
บที

วงเงนิที
จดัซอืหรอื
จดัจา้ง 
(บาท)

 ราคากลาง 
(บาท)

เลขทขีอง
สญัญา
หรอื

ขอ้ตกลง
ในการซอื

วนัทขีอง
สญัญา
หรอื

ขอ้ตกลง
ในการ

6 งานซอืถังขยะในหอ้งพักลกูคา้ จํานวน 168,492.90           168,492.90           เฉพาะเจาะจง บรษัิท เกยีรตสิยาม เลเธอรแ์วร ์จํากดั 193,937.50

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ

FAP 958/2564   19 ต.ค.64

บรษัิท อาร ์ซ ีเค โฮเทล แอนด ์เรสซิ
เดน้ซ ์จํากดั

192,386.00

บรษัิท พเีอ็ม อนิเตอรม์ารท์ จํากดั 168,492.90 บรษัิท พเีอ็ม อนิเตอรม์ารท์ จํากดั 168,492.90

7 งานซอืปนูยาแนว จํานวน 20 ถงุ 1,200.00               535.00                  เฉพาะเจาะจง บรษัิท เครนส ์จํากดั 535.00 บรษัิท เครนส ์จํากดั 535.00

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ

FAP 959/2564   20 ต.ค.64

บรษัิท ณัฐพลฮารด์แวร ์จํากดั 684.80
บรษัิท ซอีารซ์ ีไทยวัสด ุจํากดั 599.20

8 งานจา้งดําเนนิการกําจัดไขมันของ
บอ่นําทงิ จํานวน 1 งาน 336,000.00           308,160.00           เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดสิโพซอล เซอรว์สิ (ไทย

แลนด)์ จํากดั 308,160.00 บรษัิท ดสิโพซอล เซอรว์สิ (ไทยแลนด)์ จํากดั 308,160.00

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ

FAP 966/2564   25 ต.ค.64

นาย สราวธุ เรอิงงาม 600,000.00
นายสรุเชษฎ ์เอยีมสกลุ 359,520.00

9 งานซอืดอกกลว้ยไมแ้ละตน้
กลว้ยไม ้จํานวน 8 รายการ 450,000.00           432,790.00           เฉพาะเจาะจง รา้น อาภาสริ ิออคดิ 432,790.00 รา้น อาภาสริ ิออคดิ 432,790.00

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิวงเงนิ

งบประมาณ

FAP 975/2564   27 ต.ค.64

10
งานซอืดอกไมแ้ละอปุกรณ์ใช ้
สําหรับจัดดอกไม ้จํานวน 177 
รายการ

475,000.00           463,977.00           เฉพาะเจาะจง บรษัิท พโีอน ีฟลาวเวอร ์จํากดั 463,110.00 บรษัิท พโีอน ีฟลาวเวอร ์จํากดั 463,110.00

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิวงเงนิ

งบประมาณ

FAP 976/2564   28 ต.ค.64



วธิซีอื
หรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาทตีก
ลงซอืหรอื
จา้ง

เหตผุลที
คดัเลอืกโดย

สรปุ

งานทจีดัซอืหรอืจดั
จา้ง

ลําด ั
บที

วงเงนิที
จดัซอืหรอื
จดัจา้ง 
(บาท)

 ราคากลาง 
(บาท)

เลขทขีอง
สญัญา
หรอื

ขอ้ตกลง
ในการซอื

วนัทขีอง
สญัญา
หรอื

ขอ้ตกลง
ในการ

11 งานซอืกลอ่งใสอ่าหาร 3 ชอ่ง 
จํานวน 4,500 ชดุ 23,490.00             20,945.25             เฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอ-อโีค จํากดั 21,667.50

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ

FAP 977/2564   28 ต.ค.64

บรษัิท ทพี ีโปรเจคจํากดั 22,871.25
บรษัิท มจิโีตวฟู๊ ด (ประเทศไทย) จํากดั 20,945.25 บรษัิท มจิโีตวฟู๊ ด (ประเทศไทย) จํากดั 20,945.25

12 งานซอืกาวรอ้น จํานวน 24 หลอด 1,500.00               1,248.05               เฉพาะเจาะจง บรษัิท ออฟฟิศเมท(ไทย) จํากดั 1,248.05 บรษัิท ออฟฟิศเมท(ไทย) จํากดั 1,248.05 FAP 978/2564   28 ต.ค.64

บรษัิท เครนส ์จํากดั 1,797.60

บรษัิท ณัฐพลฮารด์แวร ์จํากดั 1,438.08

13
งานซอือะครลิกิอดุโป๊วชนดิยดืหยุน่
 ขนาด 4 กโิลกรัม จํานวน 12 
แกลลอน

15,600.00             11,556.00             เฉพาะเจาะจง บรษัิท ณัฐพลฮารด์แวร ์จํากดั 11,556.00 บรษัิท ณัฐพลฮารด์แวร ์จํากดั 11,556.00 FAP 979/2564   28 ต.ค.64

บรษัิท ฮารด์แวรเ์ฮาส ์จํากดั 13,327.92
บรษัิท เครนส ์จํากดั 13,482.00

14 งานซอืฮตีเตอรสํ์าหรับละลาย
นําแข็งตูแ้ชแ่ข็ง จํานวน 4 อัน 4,800.00               3,852.00               เฉพาะเจาะจง บรษัิท พ.ีเอ็ม.ฮตีเทค จํากดั 3,852.00 บรษัิท พ.ีเอ็ม.ฮตีเทค จํากดั 3,852.00

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ

FAP 980/2564   28 ต.ค.64

หา้งหุน้สว่นจํากดั เคซ ีออโตเมชนั 5,136.00
บรษัิท ไวเจรญิฮตีเตอร์ 7,704.00

15
งานจา้งกําจัดแมลงทังภายในและ
ภายนอกอาคารโรงแรมฯ จํานวน 1 
งาน

120,375.00           120,375.00           เฉพาะเจาะจง บรษัิท แซนตฟิิค เพสท ์แมเนจเมน้ท ์
(ประเทศไทย) จํากดั 120,375.00 บรษัิท แซนตฟิิค เพสท ์แมเนจเมน้ท ์

(ประเทศไทย) จํากดั 120,375.00

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาไมเ่กนิวงเงนิ

งบประมาณ

FAP 982/2564   28 ต.ค.64

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ



วธิซีอื
หรอืจา้ง รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก

ราคาทตีก
ลงซอืหรอื
จา้ง

เหตผุลที
คดัเลอืกโดย

สรปุ

งานทจีดัซอืหรอืจดั
จา้ง

ลําด ั
บที

วงเงนิที
จดัซอืหรอื
จดัจา้ง 
(บาท)

 ราคากลาง 
(บาท)

เลขทขีอง
สญัญา
หรอื

ขอ้ตกลง
ในการซอื

วนัทขีอง
สญัญา
หรอื

ขอ้ตกลง
ในการ

16
งานซอืกลุม่เครอืงดมื รายการนํา
ดมืถัง ขนาด 18.9 ลติร จํานวน 
12,000 ถัง

360,000.00           321,000.00           เฉพาะเจาะจง บรษัิท 4 ซซีันฟู้ดสแ์อนดด์รงิ จํากดั 295,320.00 บรษัิท 4 ซซีันฟู้ดสแ์อนดด์รงิ จํากดั 295,320.00

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ

FAP 984/2564   28 ต.ค.64

บรษัิท เอส ดับบลวิ วอเตอรไ์ลฟ์ จํากดั 308,160.00
หา้งหุน้สว่นจํากดั พ ีแอนด ์พ ีเพยีวรติี 449,400.00

บรษัิท เบยีรส์งิห ์จํากดั 780,030.00

17 งานซอืกลุม่อาหารแหง้ หมวด 114
 ชอ็กโกแลต จํานวน 5 รายการ 380,400.00           366,303.80           เฉพาะเจาะจง รายการท ี1 บรษัิท ลา วานเียอ จํากดั 75,756.00 รายการท ี1 บรษัิท ลา วานเียอ จํากดั 75,756.00

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ

FAP 986/2564   29 ต.ค.64

รายการท ี2 บรษัิท ชมดิต จํากดั
17,590.80

รายการท ี2 บรษัิท ชมดิต จํากดั
17,590.80

เป็นผูเ้สนอราคารายเดยีว

รายการท ี3 บรษัิท อเมรกินั-ยโูรเปียน 
โปรดักส ์จํากดั

31,672.00

รายการท ี3 บรษัิท อเมรกินั-ยโูรเปียน โปรดักส์

31,672.00
มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง

ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ

รายการท ี4 บรษัิท ลา วานเียอ จํากดั

43,335.00

รายการท ี4 บรษัิท ลา วานเียอ จํากดั

43,335.00
มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง

ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ

รายการท ี5 บรษัิท ลา วานเียอ จํากดั

197,950.00

รายการท ี5 บรษัิท ลา วานเียอ จํากดั

197,950.00
มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง

ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ

18
งานจา้งสังตัดชดุเครอืงแบบ
พนักงานของแผนกครัว จํานวน 75
 ชดุ

490,327.50           427,732.50           เฉพาะเจาะจง บรษัิท สยาม ยนูฟิอรม์ พลัส จํากดั 498,352.50

มคีณุสมบัตถิกูตอ้ง
ครบถว้นตามขอ้กําหนด
และราคาตําสดุภายใน

วงเงนิงบประมาณ

FAP 904/2564   30 ต.ค.64

บรษัิท พแีอนดพ์ ีเท็กซไ์ทล ์แอนด ์
เอ็นจเินยีรงิ เซอรว์สิ ซัพพลาย จํากดั 544,955.28

บรษัิท โอบวีัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากดั 427,732.50 บรษัิท โอบวีัน เอ็นเตอรไ์พรส ์จํากดั 427,732.50


