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แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2552

สานักงานจังหวดปทุมธานี

ลาดับที่
โครงการ/งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงนประเมิน ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผูที่ไดรับการคัดเลอกและราคา เหตุผลที่คัดเลอก

(ราคากลาง) ( กราย

1 จดจางเปลี่ยนอะไหลเครื่องปรับอากาศรถยนต วฮ5862 กทม 17,940               รานแบงคพาวซิสเต็ม รานแบงคพาวซสเตม ราคาเหมาะสม

2 จดจางทําอาหารกลอง 4,000.00            นายศรัญู ปรก นายศรญ ปรก ราคาเหมาะสม

3 จดจางซอมเปลยนอะไหลรถยนต รอง ผวจ(2) 2,496.31            บรษัทโตโยตาปทุมธานี บรษัทโตโยตาปทุมธานี ราคาเหมาะสม

4 จดจางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 1,000.00            ราน ส.สกุลทองแอร ราน ส.สกุลทองแอร ราคาเหมาะสม

5 จดจางทําคูมองานควบคุมภายใน 6,000.00            รานภูมซพพลาย รานภูมซัพพลาย ราคาเหมาะสม

6 จดจางซอมเปลยนอะไหลเครื่องถายเอกสาร 10,804.00          บรษัทหางเทพนคร จากัด บร ทหางเทพนคร ํากัด ราคาเหมาะสม

7 จดจางผลิตเอกสารประกอบคําบรรยาย 1,562.00            รานภูมซพพลาย รานภูมซพพลาย ราคาเหมาะสม

8 จดจางซอมเปลยนอะไหลเครื่องปรับอากาศบานพัก รอง ผวจ. 1,200.00            ราน ส.สกุลทองแอร ราน ส.สกุลทองแอร ราคาเหมาะสม

9 จดจางซอมเปลยนอะไหลเครื่องปรับอากาศบานพัก ผวจ. 6,100.00            ราน ส.สกุลทองแอร ราน ส.สกุลทองแอร ราคาเหมาะสม

10 จดจางถายเอกสาร 12 เดือน 99,000.00          บ.เอเอ เปเปอรแอนดสเตชั่นนารี่ จากัด บ.เอเอ เปเปอรแอนดสเตชั่นนารี่ จํากัด ราคาเหมาะสม

11 จดซื้อหมกคอมพิวเตอร 29,830.00          ราน M คอมพิวเตอร ราน M คอมพิวเตอร ราคาเหมาะสม

12 จดซื้อวัสดุสานักงาน 2,878.00            รานที.พี ซพพลาย รานที.พี ซพพลาย ราคาเหมาะสม

13 จดซื้อวัสดุสานักงาน 5,000.00            รานปทุมธานีเครื่องเขียน รานปทุมธานีเครื่องเขียน ราคาเหมาะสม

14 จดซื้อกระดาษถายเอกสาร 49,755.00          บ.เอเอ เปเปอรแอนดสเตชั่นนารี่ จํากัด บ.เอเอ เปเปอรแอนดสเตชั่นนารี่ จากัด ราคาเหมาะสม

15 จดซื้อหมกคอมพิวเตอร 47,745.00          ราน M คอมพิวเตอร ราน M คอมพิวเตอร ราคาเหมาะสม



แบบ สขร.1

บาท ส.ต.

1 จางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไมพุมไม เดือนส.ค..52 1,500           - ตกลงราคา นายธานี  รอบคอบ นายธานี  รอบคอบ ราคาเหมาะสม

2 จัดจางเหมาฯ ทําความสะอาดอาคารฯ เดือน ส.ค.52  9,630           - ตกลงราคา หจก. ศรีสุนทร  บริการ หจก. ศรีสุนทร  บริการ ราคาเหมาะสม

3 จางซอมบํารุงฯ รถยนต นค-3828 ปทุมธานี 2,916             82  ตกลงราคา บ.สยามกลการ เทรดดิ้ง จํากัด บ.สยามกลการ เทรดดิ้ง จํากัด ราคาเหมาะสม

4 จางเหมาฯ เก็บขยะ เดือนกันยายน  2552 100                - ตกลงราคา องคการบริหารสวน ต.สวนพริกไทย องคการบริหารสวน ต.สวนพริกไทย ราคาเหมาะสม

5 ซื้อวัสดุงานบานฯ สายทอน้ําดีและหัวฉีดชําระ 1,660           - ตกลงราคา บ.โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จ. รังสิต บ.โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จ. รังสิต ราคาเหมาะสม

6 จางซอมเปลี่ยนสายทอน้ําดีและหัวฉีดชําระ 300              - ตกลงราคา นายพิชัย  บุญศิริ นายพิชัย  บุญศิริ ราคาเหมาะสม

7 ซื้อยางรถยนต 4 เสน นค-3828 ปทุมธานี 13,096           80  ตกลงราคา บ.สยามกลการ เทรดดิ้ง จํากัด บ.สยามกลการ เทรดดิ้ง จํากัด ราคาเหมาะสม

8 ซื้อน้ํามันรถยนต จํานวน 4 คัน เดือน ส.ค. 2552 19,381         20  พิเศษ หจก. พึ่งสุขปโตรเลียม หจก. พึ่งสุขปโตรเลียม ราคาเหมาะสม

9 ซื้อเบี้ยประกันภัยรถยนต 1 คัน นค-2035 ปทุมธานี 913                - ตกลงราคา บ. ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) บ. ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม

10 จางเหมา ฯ จนท.รปภ. จํานวน 2 คน เดือน ส.ค. 2552 23,980           - พิเศษ สนง.รปภ.องคการสงเคราะหทหารผานศึก สนง.รปภ.องคการสงเคราะหทหารผานศึก ราคาเหมาะสม

11 ซื้อน้ําดื่ม เดือน สิงหาคม 2552 559              - ตกลงราคา บจก. ทีทีซี น้ําดื่มสยาม บจก. ทีทีซี น้ําดื่มสยาม ราคาเหมาะสม

12 จางซอมเปลี่ยนฝาปดตนฉบับเครื่องถายเอกสารริโก 4,569             97  ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม

13 ซื้อหนังสือพิมพ 3 ฉบับ/วัน เดือสิงหาคม 2552 600                - ตกลงราคา รานบุญโยสิทธิธรรม รานบุญโยสิทธิธรรม ราคาเหมาะสม

14 ซื้อหมวกนิรภัยและรองเทาเซฟตี้ จํานวน 16 ชุด 16,794           72  ตกลงราคา บ.พี เอส เอ็น เซฟตี้อินเตอรเทค จ. บ.พี เอส เอ็น เซฟตี้อินเตอรเทค จ. ราคาเหมาะสม

15 คาซอมบํารุงฯ รถยนต กจ-2035 ปทุมธานี 3,650             14  ตกลงราคา บริษัท พีพีเอส ออโตเทรด จํากัด บริษัท พีพีเอส ออโตเทรด จํากัด ราคาเหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน  (กันยายน  2552)

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ลําดับที่ รายงานขอจัดซื้อ-จัดจาง
วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/   

 จัดจาง

        ผูเสนอราคาและราคา         

ที่เสนอ (ทุกราย)
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป



แบบ สขร.1

บาท ส.ต.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน  (กันยายน  2552)

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ลําดับที่ รายงานขอจัดซื้อ-จัดจาง
วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/   

 จัดจาง

        ผูเสนอราคาและราคา         

ที่เสนอ (ทุกราย)
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

16 จางซอมเครื่องโทรสาร SHARP FO-3150 977                - ตกลงราคา หจก. เอสดีที เซอรวิส หจก. เอสดีที เซอรวิส ราคาเหมาะสม

17 จัดจางเหมาฯ ทําความสะอาดอาคารฯ เดือน ก.ย.52  9,630           - ตกลงราคา หจก. ศรีสุนทร  บริการ หจก. ศรีสุนทร  บริการ ราคาเหมาะสม

18 จางเหมา ฯ จนท.รปภ. จํานวน 2 คน เดือน ก.ย. 2552 23,980           - พิเศษ สนง.รปภ.องคการสงเคราะหทหารผานศึก สนง.รปภ.องคการสงเคราะหทหารผานศึก ราคาเหมาะสม

19 ซื้อหนังสือพิมพ 3 ฉบับ/วัน เดือนกันยายน 2552 660                - ตกลงราคา รานบุญโยสิทธิธรรม รานบุญโยสิทธิธรรม ราคาเหมาะสม

20 จางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไมพุมไม เดือน ก.ย.52 1,500           - ตกลงราคา นายธานี  รอบคอบ นายธานี  รอบคอบ ราคาเหมาะสม

21 ซื้อน้ํามันรถยนต จํานวน 4 คัน เดือน 1-17ก.ย. 2552 10,688         10  พิเศษ หจก. พึ่งสุขปโตรเลียม หจก. พึ่งสุขปโตรเลียม ราคาเหมาะสม

22 ซื้อหนังสือประมวงกม.และระเบียบการคลัง  1 เลม 400              - ตกลงราคา กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง ราคาเหมาะสม

23 ซื้อน้ําดื่ม เดือนกันยายน 2552 559              - ตกลงราคา บจก. ทีทีซี น้ําดื่มสยาม บจก. ทีทีซี น้ําดื่มสยาม ราคาเหมาะสม

24 ซื้อวัสดุlสํานักงาน  จํานวน  3  รายการ        969                - ตกลงราคา บ. ออฟฟซคลับ(ไทย) จ. สุขสวัสดิ์ บ. ออฟฟซคลับ(ไทย) จ. สุขสวัสดิ์ ราคาเหมาะสม

25 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว น้ํายาและฟองน้ําลางภาชนะ 610                - ตกลงราคา บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ. โลตัส บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ. โลตัส ราคาเหมาะสม

26

จางเหมาซอมเปลี่ยนเมนบอด เช็คระบบ อัพเกรดแอนตี้

ไวรัส  ลางเครื่อง ลงโปรแกรมปฏิบัติงานและระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 14 เครื่อง

            4,900  - ตกลงราคา นายสิทธิชัย  ลดขุนทด นายสิทธิชัย  ลดขุนทด ราคาเหมาะสม

27 จางซอมบํารุงฯ รถยนต ย-0562 ปทุมธานี 860                - ตกลงราคา หจก. พึ่งสุขปโตรเลียม หจก. พึ่งสุขปโตรเลียม ราคาเหมาะสม

28 ซื้อวัสดุlสํานักงาน จอและ UPS จํานวน  2  รายการ    13,600           - ตกลงราคา บ. ออฟฟซคลับ(ไทย) จ. สุขสวัสดิ์ บ. ออฟฟซคลับ(ไทย) จ. สุขสวัสดิ์ ราคาเหมาะสม



แบบ สขร.1

บาท ส.ต.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน  (กันยายน  2552)

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ลําดับที่ รายงานขอจัดซื้อ-จัดจาง
วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/   

 จัดจาง

        ผูเสนอราคาและราคา         

ที่เสนอ (ทุกราย)
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

29 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองหมึกอิงคเจ็ต brother 4 รายการ 2,000             - ตกลงราคา บ. ออฟฟซคลับ(ไทย) จ. สุขสวัสดิ์ บ. ออฟฟซคลับ(ไทย) จ. สุขสวัสดิ์ ราคาเหมาะสม

30 จัดจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต จํานวน 3 คน 8,500           - ตกลงราคา นายสมศักดิ์    แกวมุข นายสมศักดิ์    แกวมุข ราคาเหมาะสม

เดือนกันยายน  2552  (24,660.- บาท) 8,220           - ตกลงราคา นายอนันต   ฝงแกว นายอนันต   ฝงแกว ราคาเหมาะสม

7,940           - ตกลงราคา นายชุบ  ทาพะเนตร นายชุบ  ทาพะเนตร ราคาเหมาะสม

31 จัดจางเหมาฯ พนักงานธุรการ จํานวน 1 คน เดือน ก.ย..52 7,200           - ตกลงราคา น.ส.รัชตะวัน เปลี่ยนสันเที๊ยะ น.ส.รัชตะวัน เปลี่ยนสันเที๊ยะ ราคาเหมาะสม

32 จัดจางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล  จํานวน 6,450           - ตกลงราคา นางจิรวดี  ฟกประยูร นางจิรวดี  ฟกประยูร ราคาเหมาะสม

5 คน เดือนกันยายน 2552  (36,125.-  บาท) 7,450           - ตกลงราคา น.ส.ภัทราภรณ   ปูนเตา น.ส.ภัทราภรณ   ปูนเตา ราคาเหมาะสม

7,075           - ตกลงราคา น.ส.สุภัสสา  วงษบุตร น.ส.สุภัสสา  วงษบุตร ราคาเหมาะสม

7,450           - ตกลงราคา น.ส.วันดี  เปนสุข น.ส.วันดี  เปนสุข ราคาเหมาะสม

7,700           - ตกลงราคา น.ส.เกษมศรี  จันทรพรหม น.ส.เกษมศรี  จันทรพรหม ราคาเหมาะสม



ล าดับท่ี วงเงินประเมิน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

(ราคากลาง) (ทุกราย)

1 ค่าเช่าอาคารส านกังาน 25,000.00                 ตกลงราคา น.ส.ชลดา  เลิศสวัสดิ์ น.ส.ชลดา  เลิศสวัสดิ์ ราคาเหมาะสม

2 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 4,490.00                   ตกลงราคา บจก.กล่ าปลีคมสัน บจก.กล่ าปลีคมสัน ราคาเหมาะสม

3 ซ้ือหนงัสือพิมพ์ 220.00                      ตกลงราคา ร้านแสงสุวรรณ ร้านแสงสุวรรณ ราคาเหมาะสม

4 ค่าเก็บขยะมูลฝอย 80.00                        กรณีพิเศษ เทศบาลเมืองปทมุธานี เทศบาลเมืองปทมุธานี ราคาเหมาะสม

5 จัดจ้างท าของสมนาคุณโครงการ สศศ. 34,000.00                 ตกลงราคา หจก.นทันติ แบก๊เฮ้าส์ หจก.นทันติ แบก๊เฮ้าส์ ราคาเหมาะสม

6 ซ้ือเคร่ืองเขียนประกอบการประชุม (อบต.) 1836.00 ตกลงราคา บจก.ออฟฟิช คลับ (ไทย) บจก.ออฟฟิช คลับ (ไทย) ราคาเหมาะสม

7 ซ้ือแฟ้มกล่าวรายงาน 500.00 ตกลงราคา ศูนย์เคร่ืองเขียน จ.ปทมุธานี ศูนย์เคร่ืองเขียน จ.ปทมุธานี ราคาเหมาะสม

8 ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปก เข้าเล่ม 4983.00 ตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสาร ศูนย์ถ่ายเอกสาร ราคาเหมาะสม

9

จ้างเช่าเคร่ืองเสียงเพ่ือใช้ในการอบรม(ต้น

กล้าอาชีพ) 8000.00 ตกลงราคา น.ส.ปราณี สารพิษ น.ส.ปราณี สารพิษ ราคาเหมาะสม

10
จ้างท ากระเปา๋เอกสารประกอบการประชุม

โครงการ (อบต.)
17250.00 ตกลงราคา หจก.นทันติ แบก๊เฮ้าส์ หจก.นทันติ แบก๊เฮ้าส์

ราคาเหมาะสม

11
จ้างเช่าเคร่ืองโปรเจคเตอร์เพ่ือใช้ในการ

ประชุมโครงการ (อบต.)
8000.00 ตกลงราคา นายกรกิจ วรรณทรัพย์ นายกรกิจ วรรณทรัพย์ ราคาเหมาะสม

12
จ้างเช่าเคร่ืองโปรเจคเตอร์เพ่ือใช้ในการ

ประชุมโครงการ (ต้นกล้าอาชีพ)
8000 ตกลงราคา นายกรกิจ วรรณทรัพย์ นายกรกิจ วรรณทรัพย์ ราคาเหมาะสม

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2552

ส านักงานสถติิจังหวัดปทุมธานี

โครงการ/งานจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง



       สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กันยายน  ๒๕๕๒                                                                  แบบ  สขร. 1. 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี 

ลําดับที่ งานจัดชื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีชื้อ/วิธีจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
๑. จางเหมาบริการทําความสะอาด         ๔,๖๐๐.- ตกลงราคา นางสาวนารี  ไชยนา 

เปนเงิน ๔,๖๐๐.-บาท 
นางสาวนารี  ไชยนา 

เปนเงิน ๔,๖๐๐.-บาท 
เปนราคาที่เหมาะสม 

๒. จางเหมาบริการขับรถยนต        ๗,๖๐๐- ตกลงราคา นายชัยรัตน  ไตแสง 

เปนเงิน ๗,๖๐๐.-บาท 
นายชัยรัตน  ไตแสง 

เปนเงิน ๗,๖๐๐.-บาท 
เปนราคาที่เหมาะสม 

๓. จางเหมายามรักษาสถานที่ราชการ 
 

๖,๐๐๐.- ตกลงราคา นายอาฤทธ  แกวเทศ 
เปนเงิน ๖,๐๐๐.-บาท 

นายอาฤทธ  แกวเทศ 
เปนเงิน ๖,๐๐๐.-บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

๔. บริการใหเชาเหมายานพาหนะ 

 
๑๙,๖๘๐.- สอบราคา บริษัท เพ็ญพจนดีเวลอปเมนทจํากัด 

เปนเงิน  ๑๙,๖๘๐.-บาท 

บริษัท เพ็ญพจนดีเวลอปเมนท จํากัด 
เปนเงิน  ๑๙,๖๘๐.-บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

๕. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ๔,๕๓๐.- ตกลงราคา บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
เปนเงิน  ๓,๕๓๐.- บาท 
หจก.พึ่งสุขปโตรเลียม 
เปนเงิน ๑,๐๐๐.- บาท 

บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
เปนเงิน ๓,๕๓๐.- บาท 
หจก.พึ่งสุขปโตรเลียม 
เปนเงิน ๑,๐๐๐.- บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

๖. คาถายเอกสาร ๕๐๐.- ตกลงราคา รานเทคนิค COPY 
เปนเงิน  ๑,๘๕๕.-  บาท 

รานเทคนิค COPY 
เปนเงิน  ๑,๘๕๕.-  บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

๗. จัดจางบริการฝากสงเอกสาร ๓๗๐.- ตกลงราคา บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เทศปทุม 
เปนเงิน  ๔๑๗.- บาท 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เทศปทุม 
เปนเงิน  ๔๑๗.- บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

๘. จัดซื้อวัสดุ (หนังสือพิมพ) ๒๒๐.- ตกลงราคา รานแสงสุวรรณ 

เปนเงิน  ๒๒๐.- บาท 

รานแสงสุวรรณ 

เปนเงิน  ๒๒๐.- บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

๙. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  ตกลงราคา กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง 

เปนเงิน ๔๐๐.- บาท 

บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) 

เปนเงิน  ๔,๒๑๐.- บาท 

บริษัท คอมพิวเตอรแอนดไฟทเตอร จํากดั 

เปนเงิน ๓,๒๕๐.- บาท 

 

กองทุนสวัสดิการ กรมบัญชีกลาง 

เปนเงิน ๔๐๐.- บาท 

บริษัท ไอที ซิตี้ จํากัด (มหาชน) 

เปนเงิน  ๔,๒๑๐.- บาท 

บริษัท คอมพิวเตอรแอนดไฟทเตอร จํากดั 

เปนเงิน ๓,๒๕๐.- บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 



 
 



 

                 แบบ  สขร. ๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจางในรอบเดือน  กันยายน   ๒๕๕๒ 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธาน ี

 

ลําดับ

ที่ 

โครงการ/งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ / 

จัดจาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

(ทุกราย) 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

๑. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๓๐,๔๑๙.๐๐ ตกลงราคา ราน  ศึกษาภณัฑปทุม  ๒ ราน  ศึกษาภณัฑปทุม  ๒ ราคาเหมาะสม 

๒. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๔,๓๙๐.๐๐ ตกลงราคา บ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) 

บ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาเหมาะสม 

๓. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๙,๕๒๗.๕๐ ตกลงราคา บริษัท อินโนแพค  จํากดั บริษัท อินโนแพค  จํากดั ราคาเหมาะสม 

๔. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๘,๕๖๐.๐๐ ตกลงราคา หางหุนสวนจาํกัด  ฟวเจอร โอเอ 

เซลส แอนด  เซอรวิส 

หางหุนสวนจาํกัด  ฟวเจอร โอเอ 

เซลส แอนด  เซอรวิส 

ราคาเหมาะสม 

๕. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา โรงพิมพมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร โรงพิมพมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ราคาเหมาะสม 

๖. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑,๓๘๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัทบุญถาวรเซรามิค  จํากัด บริษัทบุญถาวรเซรามิค  จํากัด ราคาเหมาะสม 

๗. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๖,๑๐๐.๐๐ ตกลงราคา รานศึกษาภัณฑปทุม  ๒ รานศึกษาภัณฑปทุม  ๒ ราคาเหมาะสม 

๘. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๓๕,๖๓๑.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ไอมารเก็ต เอ็นเตอรไพรส  

จํากัด 

บริษัท ไอมารเก็ต เอ็นเตอรไพรส  

จํากัด 

ราคาเหมาะสม 

๙. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๕,๑๓๖.๐๐ ตกลงราคา บ. โรงงานอุตสหกรรมกระดาษ

บางปะอิน จํากัด 

บ. โรงงานอุตสหกรรมกระดาษ

บางปะอิน จํากัด 

ราคาเหมาะสม 

๑๐. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายณฐั  พงศพิพัฒนาการ นายณฐั  พงศพิพัฒนาการ ราคาเหมาะสม 

 

 

 



            แบบ สขร.1

1  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  2,782.-  ตกลงราคา  บริษัท พี. เจน (1999) จํากัด  บริษัท พี. เจน (1999) จํากัด  ราคาเหมาะสม

2  จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  1,300.-  ตกลงราคา  บริษัท กล่ําปลีคมสัน จํากัด  บริษัท กล่ําปลีคมสัน จํากัด  ราคาเหมาะสม

3  จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  1,000.-  ตกลงราคา  บริษัท กล่ําปลีคมสัน จํากัด  บริษัท กล่ําปลีคมสัน จํากัด  ราคาเหมาะสม

4  จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  98,440.-  ตกลงราคา  หางหุนสวนจํากัด สกาย เทรดดิ้ง  หางหุนสวนจํากัด สกาย เทรดดิ้ง  ราคาเหมาะสม

5  จัดจางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ  5,885.-  ตกลงราคา  หางหุนสวนจํากัด สกาย เทรดดิ้ง  หางหุนสวนจํากัด สกาย เทรดดิ้ง  ราคาเหมาะสม

6  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  363.-  ตกลงราคา  พี แอนด ที บริการน้ําดื่ม  พี แอนด ที บริการน้ําดื่ม  ราคาเหมาะสม

7  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 220.-  ตกลงราคา  รานแสงสุวรรณ  รานแสงสุวรรณ  ราคาเหมาะสม

8  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  200.-  ตกลงราคา  พี แอนด ที บริการน้ําดื่ม  พี แอนด ที บริการน้ําดื่ม  ราคาเหมาะสม

9  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  18,939.-  ตกลงราคา  บริษัท พี. เจน (1999) จํากัด  บริษัท พี. เจน (1999) จํากัด  ราคาเหมาะสม

10  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  21,935.-  ตกลงราคา  บริษัท พี. เจน (1999) จํากัด  บริษัท พี. เจน (1999) จํากัด  ราคาเหมาะสม

11  จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  900.-  ตกลงราคา  บริษัท กล่ําปลีคมสัน จํากัด  บริษัท กล่ําปลีคมสัน จํากัด  ราคาเหมาะสม

12  จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  500.-  ตกลงราคา  บริษัท กล่ําปลีคมสัน จํากัด  บริษัท กล่ําปลีคมสัน จํากัด  ราคาเหมาะสม

13  จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  1,420.-  ตกลงราคา  บริษัท กล่ําปลีคมสัน จํากัด  บริษัท กล่ําปลีคมสัน จํากัด  ราคาเหมาะสม

14  จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 24,503.-  ตกลงราคา  บริษัท IT CITY จํากัด  บริษัท IT CITY จํากัด  ราคาเหมาะสม

15  จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  30,000.-  ตกลงราคา  บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง(ไทยแลนด) จํากัด  บริษัท แคนนอน มารเก็ตติ้ง(ไทยแลนด) จํากัด  ราคาเหมาะสม

16  จัดจางซอมแซมไฟฟา  300.-  ตกลงราคา  นายสมนึก  พุทรา  นายสมนึก  พุทรา  ราคาเหมาะสม

17  จัดจางเหมาทํากุญแจ  749.-  ตกลงราคา  ไตตงอลูมินั่ม  ไตตงอลูมินั่ม  ราคาเหมาะสม

18  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2,300.-  ตกลงราคา  ไอที อิ้งค สาขาเซียรรังสิต 2  ไอที อิ้งค สาขาเซียรรังสิต 2  ราคาเหมาะสม

19  จัดจางเหมาซอมแซมบานพักคลัง

  จังหวัดและบานพักขาราชการ  80,000.-  ตกลงราคา หจก.พี เซอรวิส วอเตอร คอม. หจก.พี เซอรวิส วอเตอร คอม.  ราคาเหมาะสม

20  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 5,899.98  ตกลงราคา  รุงเจริญเฟอรนิเจอร  รุงเจริญเฟอรนิเจอร  ราคาเหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน  2552

 สํานักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

 ลําดับที่  งานจัดซื้อจัดจาง
 วงเงิน

งบประมาณ
 วิธีซื้อ / จาง  ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

 เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป



            แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน  2552

 สํานักงานคลังจังหวัดปทุมธานี

 ลําดับที่  งานจัดซื้อจัดจาง
 วงเงิน

งบประมาณ
 วิธีซื้อ / จาง  ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

 เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

21  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  200.-  ตกลงราคา  รานแสงสุวรรณ  รานแสงสุวรรณ  ราคาเหมาะสม

22  จัดจางซอมรถยนตตู 6,614.74  ตกลงราคา  บริษัท โตโยตาปทุมธานี จํากัด  บริษัท โตโยตาปทุมธานี จํากัด  ราคาเหมาะสม

23  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 7,543.50  ตกลงราคา  บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  ราคาเหมาะสม

24  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 9,951.-  ตกลงราคา  บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  ราคาเหมาะสม

25  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 11,995.50  ตกลงราคา  ปทุมธานีเครื่องเขียน  ปทุมธานีเครื่องเขียน  ราคาเหมาะสม

26  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  7,383.-  ตกลงราคา  รุงเจริญเฟอรนิเจอร  รุงเจริญเฟอรนิเจอร  ราคาเหมาะสม

27  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  18,297.-  ตกลงราคา  บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  ราคาเหมาะสม

28  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 330.-  ตกลงราคา  พี แอนด ที บริการน้ําดื่ม  พี แอนด ที บริการน้ําดื่ม  ราคาเหมาะสม

29  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,975.50  ตกลงราคา  บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  ราคาเหมาะสม

30  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,524.50  ตกลงราคา  ปทุมธานีเครื่องเขียน  ปทุมธานีเครื่องเขียน  ราคาเหมาะสม

31  คาจางเหมารถตู  6,000.-  ตกลงราคา  นายสําเริง  คตดี  นายสําเริง  คตดี  ราคาเหมาะสม

32  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  18,501.-  ตกลงราคา  ปทุมธานีเครื่องเขียน  ปทุมธานีเครื่องเขียน  ราคาเหมาะสม

33  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  5,660.-  ตกลงราคา ออฟฟช  คลับ(ไทย) จํากัด ออฟฟช  คลับ(ไทย) จํากัด  ราคาเหมาะสม

34  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 2,330.-  ตกลงราคา IT 2003 IT 2003  ราคาเหมาะสม

35  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  41.-  ตกลงราคา  ศึกษาภัณฑจังหวัดปทุมธานี  ศึกษาภัณฑจังหวัดปทุมธานี  ราคาเหมาะสม

36  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  2,659.-  ตกลงราคา  บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  ราคาเหมาะสม

37 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  1,300.-  ตกลงราคา  ไอทีอิ้งค สาขาเซียรรังสิต 2  ไอทีอิ้งค สาขาเซียรรังสิต 2  ราคาเหมาะสม

38  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  2,600.-  ตกลงราคา  ราน ดีคอมพิวเตอร  ราน ดีคอมพิวเตอร  ราคาเหมาะสม

39  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  3,210.-  ตกลงราคา  บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด  ราคาเหมาะสม





แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2552 

สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 

 

ลําดับ

ที่ 

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

1. จางทําเอกสารคูมือการประชุม

คณะอนกุรรมการ 23 เลม 

1,150  บาท ตกลงราคา 

 

นายอนุชา   สุวรรณโชติ  นายอนุชา   สุวรรณโชติ  ราคาต่ําสุด 

 

2. จางเหมาถายเอกสารวิชาการพรอมเขาเลม 

จํานวน 200 เลม 

10,000 บาท ตกลงราคา  นายประธาน   วรรณวิสูตร   นายประธาน   วรรณวิสูตร  ราคาต่ําสุด 

3. ซื้อวัสดุสํานักงาน 7 รายการ 9,400  บาท ตกลงราคา รานปทุมธานีเครื่องเขียน  รานปทุมธานีเครื่องเขียน  ราคาต่ําสุด 

4. ซื้อหมึกถายเอกสาร Cannon  3 ขวด 11,235 บาท ตกลงราคา S M E เซอรวิส ซัพพลาย 

ราคา  

S M E เซอรวิส ซัพพลาย 

ราคา  

ราคาต่ําสุด 

5. จางเหมารถยนต 1 คัน 10,000  บาท ตกลงราคา 

 

นางสาวรัชนีบลูย   ปตินันท  นางสาวรัชนีบลูย   ปตินันท  ราคาต่ําสุด 

 

6. สั่งซื้อพันธุกลาน้ํามันสบูดําไทย 1 รายการ 7,089  บาท ตกลงราคา ผจก. บริษัทน้าํมันสบูดําไทยฯ  ผจก. บริษัทน้าํมันสบูดําไทยฯ  ราคาต่ําสุด 

 

7. ซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ 950  บาท ตกลงราคา รานปทุมธานีเครื่องเขียน  รานปทุมธานีเครื่องเขียน  ราคาต่ําสุด 

8. ซื้อวัสดุสํานักงาน 3 รายการ 7,900  บาท ตกลงราคา รานปทุมธานีเครื่องเขียน  รานปทุมธานีเครื่องเขียน  ราคาต่ําสุด 

9. หมึกคอมพวิเตอร 2 กลอง 5,000 บาท ตกลงราคา ราน M Computer  ราน M Computer  ราคาต่ําสุด 

10. ซื้อวัสดุสํานักงาน 20 รายการ 47,537  บาท ตกลงราคา รานปทุมธานีเครื่องเขียน  รานปทุมธานีเครื่องเขียน  ราคาต่ําสุด 
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ลําดับ

ที่ 

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

11. ซื้อวัสดุสํานักงาน 5 รายการ 2,000  บาท ตกลงราคา รานปทุมธานีเครื่องเขียน  รานปทุมธานีเครื่องเขียน  ราคาต่ําสุด 

12. จางเหมาปรับปรุงไฟฟาสํานักงาน 

จํานวน 7 รายการ 

47,000 บาท ตกลงราคา นายจวน   บุญทรัพย  นายจวน   บุญทรัพย  ราคาต่ําสุด 

13. สั่งซื้อกระดาษถายเอกสาร A4  224 รีม 28,000  บาท ตกลงราคา นายสมชาย   เทพคุมกัน 

รานปทุมธานีเครื่องเขียน  

นายสมชาย   เทพคุมกัน 

รานปทุมธานีเครื่องเขียน 

ราคาต่ําสุด 

14. จางเหมารถยนตปรับอากาศ 2 คัน 90,000 บาท ตกลงราคา นางสาวรัชนีบลูย   นิตินันท  นางสาวรัชนีบลูย   นิตินันท  ราคาต่ําสุด 
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