
แบบ สขร. 1
วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
ตามแนวทาง
คณะกรรมการวินิจฉัย
บัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างฯ
(ว179)

2 ท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ ส.ค.65 17,655.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟลอร์แคร์ จ ากัด บริษัท ฟลอร์แคร์ จ ากัด จ้างต่อเน่ือง 1/2565 
3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ก.ค.65 2,479.73     เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เช่าต่อเน่ือง 2/2565 
4 เช่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 2 เคร่ือง และ 

ค่าใช้บริการโทรศัพท์ 1 หมายเลข ก.ค.65
14,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวช่ัน เอาท์ซอร์สซ่ิง 

เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท อินโนเวช่ัน เอาท์ซอร์สซ่ิง เซอร์วิส จ ากัดเกณฑ์ราคา 6/2565

5 จ้างซ่อมและล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ

21,079.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามรุ่งวชิรา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามรุ่งวชิรา เกณฑ์ราคา 43/2565

6 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ (ทะเบียน 
โล่ 09458 และ โล่ 10203)

61,412.22    เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จ ากัด เกณฑ์ราคา 42/2565

7 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 6,400.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ชุลีพร  จันทร์ศรี น.ส.ชุลีพร  จันทร์ศรี เกณฑ์ราคา 47/2565

8 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 26,750.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามรุ่งวชิรา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามรุ่งวชิรา เกณฑ์ราคา 39/2565
9 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 8 เคร่ือง 71,048.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด เกณฑ์ราคา 41/2565

10
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

181,740.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน อาทรพาณิชย์ (ส านักงานใหญ่) ร้าน อาทรพาณิชย์ (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา 40/2565

11 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ 231,039.75  เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด เกณฑ์ราคา 48/2565

12 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,564.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามรุ่งวชิรา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามรุ่งวชิรา เกณฑ์ราคา 49/2565

13
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และ
วัสดุงานบ้านงานครัว

75,287.34    เฉพาะเจาะจง ร้าน อาทรพาณิชย์ (ส านักงานใหญ่) ร้าน อาทรพาณิชย์ (ส านักงานใหญ่) เกณฑ์ราคา 50/2565

14
จัดท าป้ายช่ือ ตัวอักษรท าเนียบ และซ่อมแซม
ห้องน้ าผู้บังคับบัญชา

15,000.00    เฉพาะเจาะจง
น.ส.ชุลีพร  จันทร์ศรี น.ส.ชุลีพร  จันทร์ศรี

เกณฑ์ราคา 51/2565

ตามแนวทาง
คณะกรรมการวินิจฉัย
บัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างฯ
(ว179)

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)
จ่ายผ่านบัตรเติม
น้ ามัน (Fleet card)

15 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ก.ย.65 18,340.03   เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)
จ่ายผ่านบัตรเติม
น้ ามัน (Fleet card)

1 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ส.ค.65 20,940.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

                             แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เดือน ก .ย. 65  กองบัญชี ส านักงานงบประมาณและการเงิน

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา



แบบ สขร. 1
วงเงินท่ีจัดซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป
16 ท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ ก.ย.65 17,655.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟลอร์แคร์ จ ากัด บริษัท ฟลอร์แคร์ จ ากัด จ้างต่อเน่ือง 1/2565 
17 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ก.ย.65 5,349.95     เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เช่าต่อเน่ือง 2/2565 
18 เช่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 2 เคร่ือง และ 

ค่าใช้บริการโทรศัพท์ 1 หมายเลข ก.ย.65
14,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวช่ัน เอาท์ซอร์สซ่ิง 

เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท อินโนเวช่ัน เอาท์ซอร์สซ่ิง เซอร์วิส จ ากัดเกณฑ์ราคา 6/2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

                             แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เดือน ก .ย. 65  กองบัญชี ส านักงานงบประมาณและการเงิน

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง


