
 

                 แบบ  สขร. ๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม   ๒๕๕๒ 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธาน ี

 

ลําดับ

ที่ 

โครงการ/งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ / 

จัดจาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

(ทุกราย) 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

๑. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๙,๗๕๐.๐๐ ตกลงราคา ราน  ศึกษาภณัฑปทุม  ๒ ราน  ศึกษาภณัฑปทุม  ๒ ราคาเหมาะสม 

๒. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒,๕๖๘.๐๐ ตกลงราคา บ. แมนส โปรเทคชั่น จํากดั บ. แมนส โปรเทคชั่น จํากดั ราคาเหมาะสม 

๓. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑,๐๘๙.๐๐ ตกลงราคา บริษัทบุญถาวรเซรามิค  จํากัด บริษัทบุญถาวรเซรามิค  จํากัด ราคาเหมาะสม 

๔. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๘๗๑.๐๐ ตกลงราคา บ.ซีอารซี  เพาเวอร รีเทล จํากัด บ.ซีอารซี  เพาเวอร รีเทล จํากัด ราคาเหมาะสม 

๕. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒,๓๖๐.๐๐ ตกลงราคา บ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด บ.โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด ราคาเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ วดป.

(บาท) ตรวจรับ

1 ซื้อน้ํามันรถยนต จํานวน 3 คัน วันที่ 18-30 ก.ย. 2551 6,366.50         พิเศษ หจก. พึ่งสุขปโตรเลียม หจก. พึ่งสุขปโตรเลียม ราคาเหมาะสม 14ต.ค.52 1.1.1

2 จางซอมเครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง 4,975.50         ตกลงราคา หจก. อารียวิศวกรรมแอร หจก. อารียวิศวกรรมแอร ราคาเหมาะสม 19ต.ค.52 1.1.1

3 จางซอมเครื่องพิมพมิลติฟงคชั่น brother DCP-330 811.00            ตกลงราคา บ. ซอฟเวิลด จ. บ. ซอฟเวิลด จ. ราคาเหมาะสม 20ต.ค.52 1.1.1

4 จางเหมาตรวจสอบแกไขไฟฟาขัดของ 1,422.09         ตกลงราคา การไฟฟาสวนภูมิภาคปทุมธานี 2( บางกระดี) การไฟฟาสวนภูมิภาคปทุมธานี 2( บางกระดี) ราคาเหมาะสม 20ต.ค.52 1.1.3

5 จางซอมเครื่องควบคุมและไมลประธาน NPE 5,328.60         ตกลงราคา บ.มัลติมิเดีย อินโฟเทนเมนท จ. บ.มัลติมิเดีย อินโฟเทนเมนท จ. ราคาเหมาะสม 21ต.ค.52 1.1.1

6 คาพวงมาลาวันปยะมหาราช ศุกรที่ 23 ตุลาคม 2552 1,000.00         ตกลงราคา ปทิตตา  หลาเวอร ปทิตตา  หลาเวอร ราคาเหมาะสม 26ต.ค.52 1.1.2

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน  (ตุลาคม  2552)

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป
ลําดับที่ รายงานขอจัดซื้อ-จัดจาง

วิธีจัดซื้อ/    

จัดจาง

        ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ  

            (ทุกราย)

1/1



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 4,750.00                   ตกลงราคา บจก.กล่ าปลีคมสัน บจก.กล่ าปลีคมสัน ราคาเหมาะสม

3 ค่าขยะมูลฝอย 80.00                        ตกลงราคา เทศบาลเมืองปทมุธานี เทศบาลเมืองปทมุธานี ราคาเหมาะสม

4 จัดซ้ือหนงัสือพิมพ์ 210.00                      ตกลงราคา ร้านแสงสุวรรณ ร้านแสงสุวรรณ ราคาเหมาะสม

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2552

ส านักงานสถติิจังหวัดปทุมธานี

โครงการ/งานจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง



ที่ เรื่องที่อนุมัต/ิอนุญาต สรุปประเด็นเนื้อหา สรุปผลดําเนินการ ขอกฏหมาย/ระบียบ/(อางอิง)

๑. รายงานและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

(เติมหมึกเครื่องพริ้นเตอร) จํานวน ๒ ตลับ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

เปนเงิน ๑๔๐ บาท  ขอ ๑๙, ๓๔(๖), ๓๕, ๓๙ และ๖๕(๑)

๒. รายงานและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ใหจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา

จํานวน ๓ รายการ เปนเงิน ๒๗๒ บาท

๓. รายงานและขออนุมัติจางเหมาทําพวงมาลา

จํานวน ๑ พวง เปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท

๔. รายงานและขออนุมัติจางเหมาถายเอกสารพรอม

เขารูปเลมรายงานสถานการณแรงงานจังหวัด

ปทุมธานี จํานวน ๑๔ เลม เปนเงิน ๕๙๕ บาท

๕. รายงานและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม)

เปนเงิน ๙๖๘ บาท

๖. รายงานและขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพรายวันและ

รายสัปดาห เปนเงิน ๖๒๐ บาท

๗. รายงานและขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหลอลื่น

จํานวน ๑๗๘.๘๗ ลิตร เปนเงิน ๔,๗๕๕ บาท

๘. รายงานและขออนุมัติจางเหมาบริการทําความสะอาด ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

ที่ทําการสํานักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

 เปนเงิน ๔,๐๐๐ บาท  ขอ ๑๙, ๓๔(๖), ๓๕, ๓๙ และ๖๕(๑)

๙. รายงานและขออนุมัติจางเหมาบริการเจาหนาที่ประจํา ใหจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา

ศูนยบริการขอมูลดานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

 เปนเงิน ๘,๓๐๐ บาท

รายงานผลการอนุมัติ อนุญาติ ตามที่ไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี รอบ ๑ เดือน

หนวยงาน  สํานักงานแรงงานจังหวัดปทุมธาน ี    กระทรวงแรงงาน     ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๒



ที่ เรื่องที่อนุมัต/ิอนุญาต สรุปประเด็นเนื้อหา สรุปผลดําเนินการ ขอกฏหมาย/ระบียบ/(อางอิง)

รายงานผลการอนุมัติ อนุญาติ ตามที่ไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี รอบ ๑ เดือน

หนวยงาน  สํานักงานแรงงานจังหวัดปทุมธาน ี    กระทรวงแรงงาน     ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๕๒

๑๐. รายงานและขออนุมัติจางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ประจําศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี 

เปนเงิน ๘,๓๐๐ บาท

๑๑. รายงานและขออนุมัติเชาอาคารที่ทําการสํานักงาน

แรงงานจังหวัดปทุมธานี เปนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท 

๑๒. รายงานและขออนุมัติจางเหมาบริการจัดอาหารวางและ

เครื่องดื่มในการประชุมหัวหนาสวนราชการสังกัด

กระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี จํานวน ๙ คน

เปนเงิน ๔๕๐ บาท



ล าดับท่ี วงเงินประเมิน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

(ราคากลาง) (ทุกราย)

1 ซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 13,892.57                 ตกลงราคา หจก. พ่ึงสุขปโิตรเลียม หจก. พ่ึงสุขปโิตรเลียม ราคาเหมาะสม

2 จัดจ้างเหมาบริการ (ท้าความสะอาด) 5,080.00                   ตกลงราคา นายณรงค์ชัย เพ่ิมผลมงคล นายณรงค์ชัย เพ่ิมผลมงคล ราคาเหมาะสม

3 จัดจ้างเหมาบริการ (งานธุรการ) 4,580.65                   ตกลงราคา - น.ส.วิราสิน ีเช้ือช่วง ราคาเหมาะสม

4
จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน จ้านวน 1 รายการ 

(พวงมาลา)
800.00                      ตกลงราคา ร้านโชคอ้านวย รังสิต ร้านโชคอ้านวย รังสิต ราคาเหมาะสม

5
จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน จ้านวน 1 รายการ 

(หนงัสือพิมพ์)
420.00                      ตกลงราคา นายบญุโย   สิทธิธรรม นายบญุโย   สิทธิธรรม ราคาเหมาะสม

6
จัดซ้ือวัสดุส้านกังาน จ้านวน 1 รายการ 

(น้้าดื่ม)
428.00 ตกลงราคา บ.กรุงเทพน้้าทพิย์ บ.กรุงเทพน้้าทพิย์ ราคาเหมาะสม

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2552

ส านักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวัดปทุมธานี

โครงการ/งานจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง



          สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  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. จัดจางทําพวงมาลา ๑ พวง ๕๐๐.- ตกลงราคา รานบุตรีจันทร 
เปนเงิน ๕๐๐.- บาท 

รานบุตรีจันทร 
เปนเงิน ๕๐๐.- บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

๕. จัดจางบริการฝากสงเอกสาร ๔๕.- ตกลงราคา บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เทศปทุม 
เปนเงิน  ๔๕.- บาท 

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เทศปทุม 
เปนเงิน  ๔๕.- บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

๖. คาถายเอกสาร ๓๑๐.- ตกลงราคา รานเทคนิค COPY 
เปนเงิน  ๓๑๐.-  บาท 

รานเทคนิค COPY 
เปนเงิน   ๓๑๐.-  บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

๗. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(หนังสือพิมพ) ๒๑๐.- ตกลงราคา รานแสงสุวรรณ 

เปนเงิน  ๒๑๐.- บาท 

รานแสงสุวรรณ 

เปนเงิน  ๒๑๐.- บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

 
 



ํ ิ  ั

ทุกราย
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แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2552

สานักงานพัฒนาสงคมและความมั่นคงของมนุษยจงหวัดปทุมธานี

ลาดับ
โครงการ/งานจัดซื้อจดจาง

วงเงนงบประมาณ
วิธีซอ / จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรบการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก

ที่ (ราคากลาง) ( ) ราคา โดยสังเขป

1 จางเหมาจัดทําพวงมาลา 1,000.00 ตกลาราคา ราน ดอกไมเมยเฟลอร รานดอกไมเมยเฟลอร คุณภาพเหมาะสมกับราคา

1,000 บาท  

2 จางเหมาจัดทําตรายาง 2,000.00 ตกลงราคา รานโฟรทแจนพริ้นเตอร รานโฟรทเจนพริ้นเตอร คุณภาพเหมาะสมกับราคา

1,970  บาท  

3 จดซื้อแบตเตอรี่รถยนต 2,900.00 ตกลงราคา อูเจริญชยเซอวิส อเจรญชยเซอวส คณภาพเหมาะสมกบราคา

2,900  บาท

4 จดซื้อน้ํามนเชื้อเพลง 30,000.00 ตกลงราคา บ .กล่ําปลคมสัน จากัด บ.กลาปลคมสัน จากัด คณภาพเหมาะสมกับราคา

1723.34  บาท



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2552 

สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 

 

ลําดับ

ที่ 

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

1. จางเหมารถยนตปรับอากาศ 2 คัน 30,000 บาท ตกลงราคา นางสาวรัชนีบลูย   นิตินันท  นางสาวรัชนีบลูย   นิตินันท  ราคาต่ําสุด 

2. จางเหมาทําปายโครงการคลินิกฯ 

จํานวน 1 ปาย 

800 บาท ตกลงราคา 

 

นายธีรพล   ธรรมโกศล  นายธีรพล   ธรรมโกศล  ราคาต่ําสุด 

 

3. ซื้อวัสดุการเกษตรโครงการคลินิกเกษตร

เคลื่อนที่ฯ จํานวน 4 รายการ 

2,000 บาท ตกลงราคา 

 

นายธีรพล   ธรรมโกศล  นายธีรพล   ธรรมโกศล  ราคาต่ําสุด 

 

4. จางเหมาจดัทําเอกสารประกอบการ

ฝกอบรม จํานวน 5 ชุด 

350  บาท ตกลงราคา รานนกถายเอกสาร  รานนกถายเอกสาร  ราคาต่ําสุด 

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

6. จางเหมาแรงงานโครงการบริหารจัดการฯ 

เพื่อประกนัรายได จํานวน 3 เดือน 

14,400 บาท ตกลงราคา นางจินตนา   สําเนียงเสนาะ นางจินตนา   สําเนียงเสนาะ ราคาต่ําสุด 

7. จางเหมาแรงงานโครงการบริหารจัดการฯ 

เพื่อประกนัรายได จํานวน 3 เดือน 

14,400 บาท ตกลงราคา นางสาวขนิษฐา   สักการเอง นางสาวขนิษฐา   สักการเอง ราคาต่ําสุด 

8. จางเหมาแรงงานโครงการบริหารจัดการฯ 

เพื่อประกนัรายได จํานวน 3 เดือน 

14,400 บาท ตกลงราคา นางสาวรัศมีจนัทร  ธัญญลักษมี นางสาวรัศมีจนัทร  ธัญญลักษม ี ราคาต่ําสุด 
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ลําดับ

ที่ 

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

9. จางเหมาแรงงานโครงการบริหารจัดการฯ 

เพื่อประกนัรายได จํานวน 3 เดือน 

14,400 บาท ตกลงราคา นางสาวกุลชลี   สีหะบุตร นางสาวกุลชลี   สีหะบุตร ราคาต่ําสุด 

10. จางเหมาแรงงานโครงการบริหารจัดการฯ 

เพื่อประกนัรายได จํานวน 3 เดือน 

14,400 บาท ตกลงราคา นางสาวสุภาพร   กลอมวิญญา นางสาวสุภาพร   กลอมวิญญา ราคาต่ําสุด 
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