
ล าดับที่ ชื่องาน วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1 เก้าอี้ท างาน  จ านวน 3 ตัว 30,600.00          30,600.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม
กรุ๊ป จ ากัด

30,334.50          
บริษัท โมเดอร์น
ฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด

30,334.50         เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO1010017  ลว. 24 ม.ค.62

2
ชุดโต๊ะและเก้าอี้ส าหรับอ่านหนังสือ  จ านวน
 1 ชุด

73,900.00          73,900.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม
กรุ๊ป จ ากัด

73,375.25          
บริษัท โมเดอร์น
ฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด

73,375.25         เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO1010017  ลว. 24 ม.ค.62

3
เครื องพิมพ์ระบบแท็งค์หมึก 6 สี ขนาด A3
จ านวน 1 เครื อง

20,000.00          20,000.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสวโีอเอ จ ากัด
 (มหาชน)

20,000.00          
บริษัท เอสวโีอเอ 
จ ากัด (มหาชน)

20,000.00         เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO9000011  ลว. 21 ม.ค.62

4 เครื องตัดสต๊ิกเกอร์  จ านวน 1 เครื อง 17,000.00          17,000.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสวโีอเอ จ ากัด
 (มหาชน)

17,000.00          
บริษัท เอสวโีอเอ 
จ ากัด (มหาชน)

17,000.00         เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO9000012  ลว. 21 ม.ค.62

5
เครื องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
ส าหรับกระดาษขนาด A3  จ านวน 1 เครื อง

7,900.00            7,900.00          เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดาร์
โก เน็ท

7,094.10            
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ดาร์โก เน็ท

7,094.10           เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO9000010  ลว. 18 ม.ค.62

6 เครื องตัดหญา้แบบข้อเข็ง  จ านวน 5 เครื อง 47,500.00          47,500.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็ม เอฟ ที เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากัด

47,250.00          
บริษัท เอ็ม เอฟ ที 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด

47,250.00         เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO9000009  ลว. 21 ม.ค.62

7
เครื องเป่าใบไม้ชนิดเครื องยนต์ 4 จงัหวะ  
จ านวน 4 เครื อง

127,200.00         127,200.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็ม เอฟ ที เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากัด

126,000.00         
บริษัท เอ็ม เอฟ ที 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด

126,000.00        เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO9000009  ลว. 21 ม.ค.62

8 โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 15  จ านวน 1 ชุด 75,000.00          75,000.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศุภสิน มาสเตอร์
 จ ากัด

75,000.00          
บริษัท ศุภสิน 
มาสเตอร์ จ ากัด

75,000.00         เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO9000008  ลว. 14 ม.ค.62

9
อาสนะพนักพิงมีที ส าหรับวางตาลปัตร  
จ านวน 10 ตัว

35,000.00          35,000.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ศุภสิน มาสเตอร์
 จ ากัด

35,000.00          
บริษัท ศุภสิน 
มาสเตอร์ จ ากัด

35,000.00         เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO9000008  ลว. 14 ม.ค.62

10 ตู้เอกสารเต้ีย  จ านวน 1 ตู้ 3,800.00            3,800.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออลแอ็ดวานซ์ 
เอ็นจเินียริ ง จ ากัด

3,800.00            
บริษัท ออลแอ็ด
วานซ์ เอ็นจเินียริ ง 
จ ากัด

3,800.00           เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO9000007  ลว. 7 ม.ค.62

11
ตู้เก็บเอกสารบนบานเปิดกระจก-ล่าง บาน
เปิดทึบสูง  จ านวน 2 ตู้

10,600.00          10,600.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออลแอ็ดวานซ์ 
เอ็นจเินียริ ง จ ากัด

10,600.00          
บริษัท ออลแอ็ด
วานซ์ เอ็นจเินียริ ง 
จ ากัด

10,600.00         เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO9000007  ลว. 7 ม.ค.62

12 เก้าอี้บาร์สตูล  จ านวน 5 ตัว 15,000.00          15,000.00         เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออลแอ็ดวานซ์ 
เอ็นจเินียริ ง จ ากัด

15,000.00          
บริษัท ออลแอ็ด
วานซ์ เอ็นจเินียริ ง 
จ ากัด

15,000.00         เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO9000007  ลว. 7 ม.ค.62

13 สตูลกลมเบาะสีแดง  จ านวน 4 ตัว 6,500.00            6,500.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออลแอ็ดวานซ์ 
เอ็นจเินียริ ง จ ากัด

6,500.00            
บริษัท ออลแอ็ด
วานซ์ เอ็นจเินียริ ง 
จ ากัด

6,500.00           เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO9000007  ลว. 7 ม.ค.62

14 สตูลเหลี ยมเบาะสีม่วง  จ านวน 4 ตัว 5,000.00            5,000.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออลแอ็ดวานซ์ 
เอ็นจเินียริ ง จ ากัด

5,000.00            
บริษัท ออลแอ็ด
วานซ์ เอ็นจเินียริ ง 
จ ากัด

5,000.00           เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO9000007  ลว. 7 ม.ค.62

15 โต๊ะกลางกระจก  จ านวน 1 ตัว 4,500.00            4,500.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออลแอ็ดวานซ์ 
เอ็นจเินียริ ง จ ากัด

4,500.00            
บริษัท ออลแอ็ด
วานซ์ เอ็นจเินียริ ง 
จ ากัด

4,500.00           เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO9000007  ลว. 7 ม.ค.62

16
ครุภัณฑ์ห้องการแลกเปลี ยนข้อมูลทางด้าน
การตลาด  จ านวน 1 ชุด

e-bidding
บริษัท ไอเอ็มไอ เอ็ดดู
เทค จ ากัด

1,462,690.00      
บริษัท ไอเอ็มไอ เอ็ด
ดูเทค จ ากัด

1,462,690.00     เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง บธ.งปม.003/2562  ลว. 14 ม.ค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม

หน่วยงาน  กองคลัง

วันที.่....31......เดือน...มกราคม.... พ.ศ....2562.......

แบบ สขร.1



17
เครื องเสียงประกาศภายนอกอาคาร  จ านวน
 1 ชุด

112,885.00         112,885.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท โชติพัฒนา ซัพ
พลาย จ ากัด

112,885.00         
บริษัท โชติพัฒนา 
ซัพพลาย จ ากัด

112,885.00        เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO1050003  ลว. 18 ม.ค.62

18
ชุดเครื องมือเตรียมตัวอย่างด้านสิ งแวดล้อม 
 จ านวน 1 ชุด

380,000.00         380,000.00       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบคไทย 
กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

380,000.00         
บริษัท เบคไทย 
กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

380,000.00        เสนอราคาต  าสุดและรายละเอียดถูกต้อง วท.ครุภัณฑ์.งรด.3/2562  ลว. 14 ก.พ.62


