
แบบ สขร.๑

ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงิน วธิจีัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง ของสัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจ้าง

1 จัดจ้างบ ารุงดูแลรักษา 130,005.00   วธิพีิเศษ บ.คริสตอล อินเทลลิเจนท์ จก. บ.คริสตอล อินเทลลิเจนท์ จก. เป็นบริษัททีไ่ด้รับสิทธ ิ สัญญาเลขที่ กองบัญชี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 130,000.00              ในการพัฒนาและดูแล ๑๑๖/๒๕๕๘
ระบบบัญชี FORMA TRD  การบริการหลังการขาย ลว. 16 ก.ย.58

 ให้กับลูกค้าของ 
บ.คริสตอลซอฟท์ จก.(มหาชน)

2 จ้างเหมาท าความสะอาดตลาด ตกลงราคา น.ส.อินทิรา จันทนะ น.ส.อินทิรา จันทนะ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/664 อตก.

ร้านค้าฯ 2,000.00                  2,001.00                   ลว. 1 ต.ค.58 จ.สงขลา

3 จัดจ้างรถยนต์แห่ประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/699 อตก.

จัดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ วนัละ 900 บาท วนัละ 900 บาท ลว. 27 ต.ค. 58 จ.สงขลา

ทุกวนัอังคาร 5 วนั ราคา 4,500 6 วนั ราคา 4,500
4 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

เช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าสายไฟ 8,000.00       ตกลงราคา นายอรุณ  อมเฉลียว นายอรุณ  อมเฉลียว ราคามีความเหมาะสม  ใบเสร็จเล่มที ่1 อตก.

(งานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อตก. จ.ราชบุรี 8,000.00                  8,001.00                   ไม่มีรายอื่นมายื่นเสนอราคา เลขที ่23 จ.ราชบุรี

คร้ังที ่1  วนัที ่2-4 ต.ค.58) เปรียบเทียบ ลว. 5 ต.ค.58
5 ซ่อมแซมรถยนต์ ตกลงราคา อู่จิตรเจริญการช่าง อู่จิตรเจริญการช่าง ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.2/257 อตก.จ. 

5,150.00                  5,150.00                   ลว. 14 ต.ค.58 สุราษฎร์ธานี

6 เก้าอี้ 2 ตัว 10,000.00     ตกลงราคา บ.ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ บ.ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ ราคาทีเ่หมาะสม กองพัสดุ

8,346.00                  8,346.00                   
๗ จัดจ้างดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณส าหรับ 580,000.00   วธิกีรณี ส านักงานรัฐบาล ส านักงานรัฐบาล ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาที ่๒/๒๕๕๙ กองเทคโน

เครือข่าย พิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) โลยีและ

580,000.00              580,000.00               ลว. ๙ ต.ค. ๕๘ สารสนเทศ

สรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2558
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือข้อตกลง

(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจ้าง

โครงการเมืองเกษตรสีเขยีว
๑ เชา่เต็นท์ เชา่โต๊ะ เชา่สายไฟ 8,000.00   ตกลงราคา นายอรุณ  อมเฉลียว นายอรุณ  อมเฉลียว ราคามีความเหมาะสม  ใบเสร็จเล่มที่ 1 อตก.

(งานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ  8,000.00                           8,000.00                       ไม่มีรายอื่นมายื่นเสนอ เลขที่ 26 จ.ราชบุรี

อตก.จ.ราชบุรี ราคาเปรียบเทียบ ลว. 9 พ.ย.59
คร้ังที่ 2 วันที่ 6-8 พ.ย.58)

2 จา้งเหมาท าความสะอาดตลาด ตกลงราคา น.ส.อนิทิรา จนัทนะ น.ส.อนิทิรา จนัทนะ ราคาที่เหมาะสม กษ 2225.1/716 อตก.

ร้านค้าฯ 2,000.00                           2,001.00                       ลว. 2 พ.ย.58 จ.สงขลา

3 จดัจา้งรถยนต์แห่ประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ ราคาที่เหมาะสม กษ 2225.1/723 อตก.

จดัตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพทุกวัน วันละ 900 วันละ 900 ลว. 4 พ.ย.58 จ.สงขลา

องัคาร 5วัน เป็นเงิน 4,500 บาท 5วัน เป็นเงิน 4,500 บาท
4 จดัจา้งรถยนต์แห่ประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ ราคาที่เหมาะสม กษ 2225.1/730 อตก.

จดัตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพทุกวัน วันละ 900 วันละ 900 ลว. 12 พ.ย.58 จ.สงขลา

องัคาร 5วัน เป็นเงิน 4,500 บาท 5วัน เป็นเงิน 4,500 บาท
5 จดัจา้งรถยนต์แห่ประชาสัมพันธ์ ตกลงราคา นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ ราคาที่เหมาะสม กษ 2225.1/739 อตก.

จดัตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพทุกวัน วันละ 900 วันละ 900 ลว. 19 พ.ย.58 จ.สงขลา

องัคาร 5วัน เป็นเงิน 4,500 บาท 5วัน เป็นเงิน 4,500 บาท
6 จดัจา้งรถยนต์แห่ประชาสัมพันธ์ นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ ราคาที่เหมาะสม กษ 2225.1/743 อตก.

จดัตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพทุกวัน วันละ 900 วันละ 900 ลว. 24 พ.ย.58 จ.สงขลา

องัคาร 5วัน เป็นเงิน 4,500 บาท 5วัน เป็นเงิน 4,500 บาท
7 จดัจา้งท าป้ายไวนิล 5 ธันวามหาราช ตกลงราคา นายชื่น  มีเสน นายชื่น  มีเสน ราคาที่เหมาะสม กษ 2225.1/758 อตก.

3,500.00                           3,501.00                       ลว. 30 พ.ย.58 จ.สงขลา

สรุปการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน พฤศจกิายน 2558
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร



แบบ สขร.๑

 ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

โครงการเมืองเกษตรสีเขยีว
1 เช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าสายไฟ 8,000.00  ตกลงราคา นายอรุณ  อมเฉลียว นายอรุณ  อมเฉลียว ราคามีความเหมาะสม  ใบเสร็จเล่มที ่02 อตก.

(งานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อตก. จ.ราชบุรี 8,000.00                           8,000.00                           ไม่มีรายอืน่มายืน่เสนอราคา เลขที ่08 ลว. 8 ธ.ค.58 จ.ราชบุรี

คร้ังที ่3 วนัที ่4-6 ธ.ค.58) เปรียบเทียบ
2 จา้งเหมาท าความสะอาดตลาด ตกลงราคา น.ส.อนิทิรา จนัทนะ น.ส.อนิทิรา จนัทนะ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/764 อตก.

ร้านค้า 2,000.00                           2,000.00                           ลว. 1 ธ.ค.58 จ.สงขลา

3 จดัจา้งรถยนต์แหป่ระชาสัมพนัธ์ ตกลงราคา นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/765 อตก.

จดัตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพทุกวนั วนัละ 900 วนัละ 900 ลว. 2 ธ.ค.58 จ.สงขลา

องัคาร 5วนั เป็นเงิน 4,500 บาท 5วนั เป็นเงิน 4,500 บาท
4 จดัจา้งรถยนต์แหป่ระชาสัมพนัธ์ ตกลงราคา นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/774 อตก.

จดัตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพทุกวนั วนัละ 900 วนัละ 900 ลว. 9 ธ.ค.58 จ.สงขลา

องัคาร 5วนั เป็นเงิน 4,500 บาท 5วนั เป็นเงิน 4,500 บาท
5 จดัจา้งรถยนต์แหป่ระชาสัมพนัธ์ ตกลงราคา นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/786 อตก.

จดัตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพทุกวนั วนัละ 900 วนัละ 900 ลว. 16 ธ.ค.58 จ.สงขลา

องัคาร 5วนั เป็นเงิน 4,500 บาท 5วนั เป็นเงิน 4,500 บาท
6 จดัจา้งรถยนต์แหป่ระชาสัมพนัธ์ นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ นายศุภชาติ หมัดชะบูรณ์ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/797 อตก.

จดัตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพทุกวนั วนัละ 900 วนัละ 900 ลว. 23 ธ.ค.58 จ.สงขลา

องัคาร 5วนั เป็นเงิน 4,500 บาท 5วนั เป็นเงิน 4,500 บาท
7 จา้งเหมาท าความสะอาดตลาด ตกลงราคา น.ส.อนิทิรา จนัทนะ น.ส.อนิทิรา จนัทนะ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/802 อตก.

ร้านค้า 2,000.00                           2,000.00                           ลว. 29 ธ.ค.58 จ.สงขลา

สรุปการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน ธนัวาคม 2558
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร



แบบ สขร.๑

 ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

1 โครงการเมืองเกษตรสีเขยีว
 เช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าสายไฟ 8,000.00  ตกลงราคา นายอรุณ  อมเฉลียว นายอรุณ  อมเฉลียว ราคามีความเหมาะสม  ใบเสร็จเล่มที ่02 อตก.

(งานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อตก. จ.ราชบุรี 8,000.00                             8,000.00                           ไม่มีรายอืน่มายืน่เสนอราคา เลขที ่13 ลว. 11 ม.ค.59 จ.ราชุบุรี

คร้ังที ่4 วนัที ่8-10 ม.ค.59) เปรียบเทียบ
2 ซ่อมบ ารุงกล้องวงจรปิด ตกลงราคา 1.ร้านทองคัลเลอร์แลป ร้านทองคัลเลอร์แลป เสนอราคาทีต่่ ากวา่ กษ 2225.1/31 อตก.

(นายชัยฤทธิ์ เลิศล้ าไตรภพ) (นายชัยฤทธิ์ เลิศล้ าไตรภพ) ลว. 15 ม.ค. 59 จ.สงขลา

14,980.00                           14,980.00                         
2.ร้านยอดเสียงการไฟฟ้าหาดใหญ่

(นายสิตพิพัฒน์ เลิศล้ ากิจตระกูล)

15,675.50                           
3 จา้งเหมาท าความสะอาดตลาด ตกลงราคา น.ส.อนิทิรา จนัทนะ น.ส.อนิทิรา จนัทนะ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/51 อตก.

ร้านค้าฯ 2,000.00                             2,000.00                           ลว. 29 ม.ค.59 จ.สงขลา

4 ซ่อมแซมหลังคาและผ้าเพดานอาคาร ตกลงราคา 1.นายกติติ  บัวกิ่ง 1.นายกติติ  บัวกิ่ง ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/52 อตก.

ส านักงานคลังสินค้า 18,000.00                           18,000.00                         ลว. 29 ม.ค.59 จ.สงขลา

2. น.ส.กาญจนา เวชสุวรรณ
19,024.00                           

5 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ ตกลงราคา ร้านบางแกว้บริการ ร้านบางแกว้บริการ ราคาทีเ่หมาะสม นศ 1/2559 อตก.จ. 

1ฝ 9626 กทม 9,822.60                             9,822.60                           ลว. 7 ม.ค. 59 นครศรีธรรมราช

6 จดัจา้งท าเหล็กดัดพร้อมติดต้ัง 8,100.00  ตกลงราคา 1.นางศิริขวญั  อธวิาส 1.นางศิริขวญั  อธวิาส ราคามีความเหมาะสม  กษ 2224.1/393 อตก.

8,100.00                             8,100.00                           เป็นผู้ยื่นเสนอราคา ลว. 24 ธ.ค.59 จ.ฉะเชิงเทรา

2.น.ส.นารี  วงษ์เทศ ทีต่่ ากวา่ ใบเสร็จเล่มที ่50 เลขที ่10

9,000.00                             ลว. 13 ม.ค.59

สรุปการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน มกราคม 2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

โครงการเมอืงเกษตรสีเขยีว
1 เชา่เต็นท ์เชา่โต๊ะ เชา่สายไฟ 8,000      ตกลงราคา นายอรุณ  อมเฉลียว นายอรุณ  อมเฉลียว ราคามคีวามเหมาะสม  ใบเสร็จเล่มที ่02 อตก.จ.ราชบรีุ

(งานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ 8,000.00                             8,000.00                         ไมม่รีายอืน่มายืน่เสนอราคา เลขที่ 17 ลว. 29 ก.พ..59

อตก.จ.ราชบรีุ
คร้ังที ่5 วนัที ่26-28 ก.พ.59) เปรียบเทยีบ

2 จดัเชา่พืน้ทีจ่ดัตลาด ตกลงราคา นางเยาวพร  ล่ิมทอง นางเยาวพร  ล่ิมทอง ท าเลทีต้ั่งของตลาด กษ 2223.3/13 อตก.

สินค้าเกษตรคุณภาพ 29,700.00                           29,700.00                       มคีวามเหมาะสม  22 ม.ค.59 จ.สุพรรณบรีุ

เปน็ทีรู้่จกัคมนาคมสะดวก
3 จดัเชา่เต๊นทเ์พือ่จดัตลาด ตกลงราคา นายนคร  คนทน นายนคร  คนทน รายอืน่ไมม่เีต๊นท ์ กษ 2223.3/14 อตก.

สินค้าเกษตรคุณภาพ 27,000.00                           27,000.00                       ขนาดดังกล่าว  22 ม.ค.59 จ.สุพรรณบรีุ

และไมม่รีายอืน่เสนอราคา
4 จดัเชา่เคร่ืองเสียงและผู้ควบคุม ตกลงราคา นายศราวฒิุ  ทองโสภา นายศราวฒิุ  ทองโสภา ไมม่รีายอืน่เสนอราคา กษ 2223.3/15 อตก.

18,000.00                           18,000.00                        22 ม.ค.59 จ.สุพรรณบรีุ

5 จดัจา้งเหมารถแหโ่ฆษณาประชาสัมพนัธ์ ตกลงราคา นายจ าเนยีร  ปิน่แกว้ นายจ าเนยีร  ปิน่แกว้ ราคาจา้งเหมาถกูกวา่ กษ 2223.3/16 อตก.

การจดัตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ 8,000.00                             8,000.00                          22 ม.ค.59 จ.สุพรรณบรีุ

6 จดัจา้งเหมาแรงงานเพือ่แจกใบปลิว ตกลงราคา นางนฤมล  จ าปรัีตน์ นางนฤมล  จ าปรัีตน์ เปน็ราคาตามค่าจา้ง กษ 2223.3/17 อตก.

และท าแบบสอบถาม 3,300.00                             3,300.00                         แรงงานขัน้ต่ า  22 ม.ค.59 จ.สุพรรณบรีุ

7 จดัจา้งเหมาท าปา้ยไวนลิ ตกลงราคา 1.บจก.แซปไซน์ บจก.แซปไซน์ ราคาจดัจา้งท าปา้ย กษ 2223.3/18 อตก.

เพือ่โฆษณาประชาสัมพนัธ์ 5,850.00                             5,850.00                         ถกูกวา่รายอืน่  22 ม.ค.59 จ.สุพรรณบรีุ

การจดัตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ 2.น.ส.ธารทพิย ์ พรินนท์
6,860.00                             

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน กมุภาพนัธ ์2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน กมุภาพนัธ ์2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร

8 จดันทิรรศการ "น้ าจากพอ่สร้างผลผลิต 1,000,000  วธิพีเิศษ 1.บ.ดนตรีสีสัน จก. 1.บ.ดนตรีสีสัน จก. 1. คัดเลือกจากผู้ทีเ่สนอ สัญญาที ่12/2559 กลุ่มการค้า 

 ทีดี่แกเ่กษตรกรสู่ตลาด อ.ต.ก." 990,000.00                         980,000.00                     แนวคิดรูปแบบการจดังาน ลว 23 ก.พ.59 ต่างประเทศ

ในงานวนัเกษตรแหง่ชาติ 2. บ.เวลิด์ พลัสส์ เอเจนซ่ี จก . (กรณีต่อรองราคา) ตรงตาม TOR และพฒันา

ประจ าป ี๒๕๕๙ 998,500.00                         2. เสนอราคาต่ าสุด ธรุกิจ

ณ มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ 3. หจก.เยส กูด๊ ไอเดีย
 1,000,000.00                      

9 จา้งเหมาท าความสะอาดตลาด ตกลงราคา น.ส.อนิทริา จนัทนะ น.ส.อนิทริา จนัทนะ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/108 อตก.

ร้านค้าฯ 2,000.00                             2,000.00                         ลว. 26 ก.พ. 59 จ.สงขลา

10 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ ตกลงราคา ร้านบางแกว้บริการ ร้านบางแกว้บริการ ราคาทีเ่หมาะสม นศ 3/2559 อตก.จ. 

1ฝ 9626 กทม 5,168.10                             5,168.10                          3 ก.พ. 59 นครศรีธรรมราช

11 จดัจา้งซ่อมแซมผนงัคลังสินค้ากลาง ตกลงราคา 1.นายสุรศักด์ิ  หนสุูวรรณ 1.นายสุรศักด์ิ  หนสุูวรรณ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2224.1/45  อตก.จ.

อ.ต.ก. พนมสารคาม 16,704.00                           16,704.00                       เปน็ผู้ยืน่เสนอราคาต่ ากวา่ ลว.12 ก.พ.59 ฉะเชิงเทรา

2.นายเวช ถาวร ใบส าคัญรับเงิน
16,920.00                           ลว.29 ก.พ.59

12 จา้งเหมาท าไวนลิมหกรรมกล้วยไมฯ้ ตกลงราคา นาปยิะพล ฉนิทนทรัพย์ นาปยิะพล ฉนิทนทรัพย์ เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/68 อตก.จ.ตรัง

1,800.00                             1,800.00                         ลว.4 ก.พ.59
13 จา้งเหมาติดต้ังเสาไฟฟา้ ตกลงราคา นายอภสิิทธ ์ เรืองแสนสกลุ นายอภสิิทธ ์ เรืองแสนสกลุ เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/84 อตก.จ.ตรัง

จ านวน 2 ต้น 5,000.00                             5,000.00                         ลว. 16 ก.พ.59
14 ค่าจา้งซ่อมตะแกรงคูน้ า ตกลงราคา นายสิรวชิญ์  ศรีเรือง นายสิรวชิญ์  ศรีเรือง เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/95 อตก.จ.ตรัง

4,980.00                             4,980.00                         ลว.24 ก.พ.59
15 จา้งเหมาตัดหญ้าตัดแต่งกิง่ไม้ ตกลงราคา นางพงศ์พทิกัษ ์คล้ายทอง นางพงศ์พทิกัษ ์คล้ายทอง เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/96 อตก.จ.ตรัง

4,900.00                             4,900.00                         ลว. 24 ก.พ.59
16 จา้งซ่อมอปุกรณ์เคร่ืองตัดหญ้า ตกลงราคา นายเพยีร  จนัทรพศิาล นายเพยีร  จนัทรพศิาล เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/86 อตก.จ.ตรัง

แบบสะพายไหล่ 1,500.00                             1,500.00                         ลว. 17 ก.พ.59



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน กมุภาพนัธ ์2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร

17 จา้งท าความสะอาดส านกังาน ตกลงราคา นางเอมอร  นกแกว้ นางเอมอร  นกแกว้ เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/93 อตก.จ.ตรัง

2,000.00                             2,000.00                         ลว.24 ก.พ.59
18 จา้งเหมาซ่อมระบบไฟ ตกลงราคา นายอคัเรศ  ส้ันเต่ง นายอคัเรศ  ส้ันเต่ง เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/94 อตก.จ.ตรัง

พร้อมอปุกรณ์ในอาคาร สนง. 4,960.00                             4,960.00                         ลว. 24 ก.พ.59
และปอ้มยาม อตก.จ.ตรัง



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

1 จา้งเหมาวางระบบท่อน้ า ตกลงราคา นายยศวัต  หมุนแทน นายยศวัต  หมุนแทน เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/144 อตก.จ.ตรัง

3,500.00                          3,500.00                        ลว. 7 มี.ค.59
2 จา้งท าป้ายไวนิลติดต้ัง ตกลงราคา นายปิยะพล  ฉนิธนทรัพย์ นายปิยะพล  ฉนิธนทรัพย์ เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/137 อตก.จ.ตรัง

สะพาน 2,000.00                          2,000.00                        ลว. 7 มี.ค.59
3 จา้งเหมาตัดต้นไม้และหญ้า ตกลงราคา นายสมชาย   ชอูอ่น นายสมชาย  ชอูอ่น เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/155 อตก.จ.ตรัง

1,800.00                          1,800.00                        ลว. 11 มี.ค.59
4 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ ตกลงราคา ร้านพุฒิชยัแอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้านพุฒิชยัแอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เหมาะสม กษ 2225.1/152 อตก.จ.สงขลา

3,800.00                          3,800.00                         8 มี.ค.59
5 จดัจา้งท าป้ายไวนิล ตกลงราคา ร้านกนัยาการพิมพ์ ร้านกนัยาการพิมพ์ ราคาที่เหมาะสม กษ 2225.1/190 อตก.จ.สงขลา

2,530.00                          2,530.00                         30 มี.ค.59
6 จา้งเหมาท าความสะอาด ตกลงราคา น.ส.อนิทิรา จนัทนะ น.ส.อนิทิรา จนัทนะ ราคาที่เหมาะสม กษ 2225.1/194 อตก.จ.สงขลา

ตลาดร้านค้าฯ 2,000.00                          2,000.00                        ลว. 31 มี.ค. 59
7 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 7,709,007.60 ประกวดราคา 1. หจกซี.เค.เอ เซอร์วิส จก. 1. หจกซี.เค.เอ เซอร์วิส จก. เป็นผู้เสนอ สัญญาที่ 13/2559 กองพัสดุ

6,920,760.00                   6,920,760.00                 ราคาดีที่สุด ลว 1 มี.ค.59
2.บ.แซมการ์ด กรุ๊ป(2009) จก

7,209,000.00                   

สรุปการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน มีนาคม 2559
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร



แบบ สขร.๑

ที ่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

โครงการเมอืงเกษตรสีเขยีว
1 เชา่เต็นท ์เชา่โต๊ะ เชา่สายไฟ 8,000          ตกลงราคา นายอรุณ  อมเฉลียว นายอรุณ  อมเฉลียว ราคามคีวามเหมาะสม  ใบเสร็จเล่มที ่02 อตก.จ.ราชบรีุ

(งานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อตก. จ.ราชบรีุ 8,000.00                                8,000.00                             และไมม่รีายอืน่มายืน่ เลขที่ 28 ลว. 4 เม.ย.59

คร้ังที ่6 วนัที ่1-3 เม.ย.59) เปรียบเทยีบ
2 มหกรรมกล้วยไมง้าม อ.ต.ก. 500,000     วธิพีเิศษ 1.หจก.อศัวนิ อเีวน้ท ์อนิเตอร์กรุ๊ป 1.หจก.อัศวนิ อีเวน้ท์ อินเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด สัญญาที ่14/2559 กองพฒันา

จงัหวดัตรัง คร้ังที ่3 บนัทกึอนมุติั 497,550.00                           497,550.00                         วนัที่ 7 เมษายน 2559 ธรุกิจตลาด

ระหวา่งวนัที ่10-13 ม.ีค.59 ราคากลาง 2.หจก.เค-วนั อีเวน้ท์แอนออร์แกไนเซอร์ 

กษ2219/051 500,000.00                           
ลว.28มค.59 3. หจก.ธนชัพรอนิเตอร์กรุ๊ป

500,000.00                           
3 อ.ต.ก.ร่วมใจชว่ยภยัแล้ง 2,500,000  วธิพีเิศษ 1.บ.เคทเูอ อนิเตอร์เนชัน่แนล จก. 3. บ.เอน็บซีี.แอด็ จก. เสนอราคาต่ าทีสุ่ด สัญญาที ่28/2559 กองพฒันา

ระหวา่งวนัที ่25 เม.ย.-1 พ.ค.59 อนุมัติราคากลาง 2,480,000.00                         2,412,000.00                      ลว.26 เม.ย.59 ธรุกิจตลาด

กษ2218/262 2.บ.ไอเดียเวลิด์ คอมวินเิคชัน่ จก . (กรณีต่อรองราคา)
ลว 9เม.ย.59 2,500,000.00                         

3. บ.เอน็บซีี.แอด็ จก.
4,230,000.00                         

4 จดักจิกรรมงาน"สินค้าเกษตรคุณภาพ 2,000,000  วธิพีเิศษ 1.บ.จนัทร์29 จก. 1.บ.จนัทร์29 จก. 1. คัดเลือกจาก สัญญาที ่27/2559 กลุ่มการค้า

เกษตรอนิทรียว์ถิปีกัษใ์ต้" คร้ังที ่1 1,982,000.00                         1,982,000.00                      ผู้ที่เสนอแนวคิดรูปแบบ ลว 25 เม.ย.59 ต่างประเทศฯ

 2.บ.เอน็ เอ ม ีเดีย จก. (กรณีต่อรองราคา) การจัดงานได้ตรง TOR และพฒันา

 1,999,000.00                                2. เสนอราคาต่ าทีสุ่ด ธรุกิจตลาด

 3. บ.เวร์ิค แอท มีเดีย จก. และต่ ากวา่ราคากลาง
 1,999,800.00                         

5 จดัจา้งท าปา้ยไวนลิ ตกลงราคา ร้านกนัยาการพมิพ์ ร้านกนัยาการพมิพ์ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/239 อตก.จ.สงขลา

1,500.00                                1,500.00                              8 เม.ย.59
6 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ อตก ตกลงราคา ร้านรุ่งโรจน ์ออโต้ แบตเตอรี ร้านรุ่งโรจน ์ออโต้ แบตเตอรี ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/269 อตก.จ.สงขลา

5ฝ 0980 กทม 2,800.00                                2,800.00                              20 เม.ย.59

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน เมษายน  2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร



แบบ สขร.๑

ที ่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน เมษายน  2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร

7 ปรับปรุงและซ่อมแซมหอ้งสุขา ตกลงราคา 1.นายประหยดั  น้ าแกว้  นายประหยดั  น้ าแกว้ เสนอราคาทีต่่ ากวา่ กษ 2225.1/359 อตก.จ.สงขลา

ภายในอาคาร ส านกังาน อ.ต.ก. 26,000.00                              26,000.00                            25 เม.ย. 59
2.นายสัญญา  ทองฤกษ์

28,270.00                              
8 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ ตกลงราคา ร้านพฒิุชยัแอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ร้านพฒิุชยัแอร์ แอนด์ เซอร์วสิ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/369 อตก.จ.สงขลา

2,300.00                                2,300.00                              26 เม.ย. 59
9 จดัซ้ือหมกึพมิพ์ ตกลงราคา ร้านเอส อาร์ คอมเทค ร้านเอส อาร์ คอมเทค ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/370 อตก. จ.สงขลา

3,050.00                                3,050.00                              26 เม.ย. 59
10 จา้งเหมาท าความสะอาดตลาด ตกลงราคา น.ส.อนิทริา จนัทนะ น.ส.อนิทริา จนัทนะ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/392 อตก.จ.สงขลา

ร้านค้าฯ 2,000.00                                2,000.00                             ลว. 30 เม.ย. 59
11 จา้งเหมาท าความสะอาดตลาด ตกลงราคา น.ส.อนิทริา จนัทนะ น.ส.อนิทริา จนัทนะ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/464 อตก.จ.สงขลา

ร้านค้าฯ 2,000.00                                2,000.00                             ลว. 30 เม.ย. 59
12 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ตกลงราคา ร้านบางแกว้บริการ ร้านบางแกว้บริการ ราคาทีเ่หมาะสม นศ 4/59 อตก.จ. 

1ฝ 9626  กทม. 9,988.45                                9,988.45                              ลว. 7 เม.ย.59 นครศรีธรรมราช

13 ซ่อมแซมรถยนต์ ตกลงราคา อูจ่ติรเจริญการชา่ง อูจ่ติรเจริญการชา่ง ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.2/29 อตก.จ. 

2,640.00                                2,640.00                             ลว 22 เม.ย. 59 สุราษฎร์ธานี

14 จดัซ้ือเคร่ืองบนัทกึภาพ 51,895       ตกลงราคา 1.บ.โอเอสอนิเตอร์เทรด จก. 1.บ.โอเอสอนิเตอร์เทรด จก. ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2224.1/113 อตก. จ.สงขลา

กล้องวงจรปดิ 51,895.00                              51,895.00                           แถมเคร่ืองปอ้งกนัไฟตก ลว.5 เม.ย.59 จ.ฉะเชิงเทรา

(งบส ารองกรณีจ าเปน็เร่งด่วน) 2. กฤษฎาการชา่ง เปน็ผู้เสนอราคาต่ ากวา่
60,000.00                              



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

1 โครงการเมอืงเกษตรสีเขยีว
เชา่เต็นท ์เชา่โต๊ะ เชา่สายไฟ 8,000      ตกลงราคา นายอรุณ  อมเฉลียว นายอรุณ  อมเฉลียว ราคามคีวามเหมาะสม  ใบเสร็จ อตก.จ.ราชบรีุ

(งานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อตก. จ.ราชบรีุ 8,000.00                              8,000.00                            ไมม่รีายอืน่มายืน่เสนอ เล่มที ่๐๒ เลขที ่35
คร้ังที ่7 วนัที ่29 เม.ย.- 1 พ.ค.59 ราคาเปรียบเทยีบ ลว. ๓ พ.ค. ๕๙

2 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ตกลงราคา ร้านวศิิษฎธ์รุกจิ ร้านวศิิษฎธ์รุกจิ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.4/277 อตก.จ.ตรัง

535.00                                 535.00                               27 พ.ค. 59
3 จดัเชา่พืน้ทีเ่พือ่จดัตลาด ตกลงราคา นางเยาวพร  ล่ิมทอง นางเยาวพร  ล่ิมทอง ท าเลทีต้ั่งของตลาด กษ 2223.3/96 อตก.

สินค้าเกษตรคุณภาพ 29,700.00                            29,700.00                          มคีวามเหมาะสม ลว. 12 พ.ค. 59 จ.สุพรรณบรีุ

และเปน็ทีรู้่จกั
4 จดัเชา่เต๊นทเ์พือ่จดัตลาด ตกลงราคา นายนคร  คนทน นายนคร  คนทน รายอืน่ไมม่เีต๊นท ์ กษ 2223.3/101

สินค้าเกษตรคุณภาพ 27,000.00                            27,000.00                          ขนาดดังกล่าว และ ลว. 13 พ.ค. 59
 ไมม่รีายอืน่เสนอราคา

5 จดัเชา่เคร่ืองเสียงและผู้ควบคุม ตกลงราคา นายศราวฒิุ  ทองโสภา นายศราวฒิุ  ทองโสภา ไมม่รีายอืน่มายืน่ กษ 2223.3/99 อตก.

18,000.00                            18,000.00                          เสนอราคา ลว. 13 พ.ค. 59 จ.สุพรรณบรีุ

6 จดัจา้งเหมารถแหโ่ฆษณา ตกลงราคา นายจ าเนยีร  ปิน่แกว้ นายจ าเนยีร  ปิน่แกว้ ราคาจา้งเหมาถกูกวา่ กษ 2223.3/98 อตก.

ประชาสัมพนัธ ์การจดัตลาด 8,000.00                              8,000.00                            ลว. 13 พ.ค.59 จ.สุพรรณบรีุ

สินค้าเกษตรคุณภาพ
7 จดัจา้งเหมาแรงงานเพือ่ ตกลงราคา นางนฤมล จ าปรัีตน์ นางนฤมล จ าปรัีตน์ เปน็ราคาตามค่าจา้ง กษ 2223.3/100 อตก.

แจกใบปลิวและท าแบบสอบถาม 3,000.00                              3,000.00                            แรงงานขัน้ต่ า ลว. 13 พ.ค. 59 จ.สุพรรณบรีุ

8 จดัจา้งเหมาท าปา้ยไวนลิเพือ่ ตกลงราคา 1.บจก. แซปไซน์ บจก. แซปไซน์ ราคาจา้งเหมาถกูกวา่ กษ 2223.3/97 อตก.

โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 5,850.00                              5,850.00                            ลว. 12 พ.ค. 59 จ.สุพรรณบรีุ

การจดัตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ 2.น.ส.ธารทพิย ์ พรินนท์
6,980.00                              

9 จดัจา้งเปล่ียนยางรถยนต์ 4 เส้น 8,600      ตกลงราคา 1.ร้านสยามชยัแมก็ซ์ 1.ร้านสยามชยัแมก็ซ์ ราคามคีวามเหมาะสม  กษ.2224.1 /159 อตก.

5ฝ 7831 กทม 8,600.00                              8,600.00                            และเสนอราคาต่ ากวา่ ลว. 18 พ.ค.59 จ.ฉะเชิงเทรา

2.ร้าน จ.รวมยาง บลิเงินสดเลขที่ 2-015457

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน พฤษภาคม  2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน พฤษภาคม  2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร

9,200.00                              ลว. 19 พ.ค.59
10 จดัจา้งซ่อมแซมรถยนต์ 6,800      ตกลงราคา ร้านสยามชยัแมกซ์ ร้านสยามชยัแมกซ์ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2224.1/164 อตก.

5ฝ 7831 กทม 6,800.00                              6,800.00                            ลว 19 พ.ค.59 จ.ฉะเชิงเทรา

ลูกหมากกนัชกักนัส่งและ บลิเงินสด

ลูกหมากปกีนกล่างหลุดออก เลขที่ 6-5500310

ไมส่ามารถบงัคับรถยนต์ได้ ลว.23 พ.ค.59

๑๑ จดัซ้ือโทรทศัน ์จอ LED 11,197    ตกลงราคา บ. เดอะมอลลฺกรุ๊ป จก. บ. เดอะมอลลฺกรุ๊ป จก. ราคาทีเ่หมาะสม กษ ๒๒๐๓/๔๗ กองเทคโนโลยี

(และอปุกรณ์ต่อพว่ง) 8,997.00                              8,997.00                            ลว.๑๒ พ.ค. ๕๙ และสารสนเทศ

D ๐๐๐๐๔๑๘๘๕๖
ลว. ๒๘ เม.ย. ๕๙

N-Joy Accessories N-Joy Accessories บลิเงินสด
2,200.00                              2,200.00                            เล่มที ่๑๔ เลขที ่๐๖๕๖

ลว. ๒๗ เม.ย. ๕๙



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

1 จา้งบริษทัจดัท าวดีีทศัน์ 100,000     ตกลงราคา 1. บ.ไอริม จก. 1. บ.ไอริม จก. น าเสนอรูปแบบได้ตรง สัญญาที ่32/2559 ส านักงาน ผอ.

การบริหารงานของ อ.ต.ก. 98,440.00                             98,440.00                         ตามวตัถปุระสงค์การจดัท า ลว. 6 ม.ิย. 59
ความยาว 3-5 นาที 2.บ.9พอดี จก. และเปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

100,000.00                           
2 โครงการเมอืงเกษตรสีเขยีว

 เชา่เต็นท ์เชา่โต๊ะ เชา่สายไฟ 8,000         ตกลงราคา นายอรุณ  อมเฉลียว นายอรุณ  อมเฉลียว ราคามคีวามเหมาะสม  ใบเสร็จเล่มที ่03 อตก.จ.ราชบรีุ

(งานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อตก. จ.ราชบรีุ 8,000.00                               8,000.00                           ไมม่ผู้ีประกอบการอืน่ เลขที่ 2  ลว. 13 มิ.ย. 59

คร้ังที ่8 วนัที ่10-12 ม.ิย.59)  มายื่นเสนอราคาเปรียบเทียบ

3 จดักจิกรรมงาน"สินค้าเกษตรคุณภาพ 1,000,000  วธิพีเิศษ 1.หจก.เค-วนั อีเวน้ท์แอนด์ออร์แกไนเซอร์ 1.หจก.เค-วนั อเีวน้ทแ์อนด์ เสนอราคาต่ าสุด สัญญาที ่39/2559 กองพฒันา

อตก.จ.ขอนแกน่ บนัทึกอนุมัติ 998,500.00                           ออร์แกไนเซอร์  ลว 20 ม.ิย. 59 ธรุกิจตลาด

ระหวา่งวนัที ่23-25 ม.ิย.59 ราคากลาง 2.บ.เพอร์เฟค ครีเอชั่นแอนออร์แกไนเซอร์ 998,500.00                        
 กษ 2220/119 998,566.80                                    
 ลว. 10 ม.ิย.59 3.บ.เทลเดม จก.
 999,273.00                           

4 จดัจา้งท าปา้ยไวนลิ เฉลิมพระเกยีรติฯ ตกลงราคา ร้านกนัยาการพมิพ์ ร้านกนัยาการพมิพ์ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/490 อตก.จ.สงขลา

1,500.00                               1,500.00                           ลว. 8 ม.ิย. 59
5 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองตัดหญ้า ตกลงราคา ร้านอชริญา  จนัทร์เมอืง ร้านอชริญา  จนัทร์เมอืง ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/497 อตก.จ.สงขลา

 780.00                                  780.00                               14 ม.ิย. 59
6 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ อ.ต.ก. ตกลงราคา บจก.พธิานพาณิชยฯ์ บจก.พธิานพาณิชยฯ์ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/502 อตก.จ.สงขลา

2 กฎ-3171 กทม. 6,000.00                               6,000.00                           และเปน็ศูนยซ่์อมของรถยนต์ ลว. 16 ม.ิย. 59
7 จดัจา้งเหมาท าทอ่ระบายน้ า ตกลงราคา นายกติติ  บวักิง่ นายกติติ  บวักิง่ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/505 อตก.จ.สงขลา

2,500.00                               2,500.00                           ลว. 22 ม.ิย. 
8 จา้งเหมาท าความสะอาดตลาด ตกลงราคา น.ส.อนิทริา จนัทนะ น.ส.อนิทริา จนัทนะ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/510 อตก.จ.สงขลา

ร้สนค้าฯ 2,000.00                               2,000.00                           ลว. 29 ม.ิย. 59
9 จา้งเหมาเปล่ียนอปุกรณ์ระบบน้ า ตกลงราคา หจก.แมกเนติก หจก.แมกเนติก เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/341 อตก.จ.ตรัง

บาดาล 29,633.00                             29,633.00                         ลว. 21 ม.ิย. 59

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน มถินุายน  2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน มถินุายน  2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร

10 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ตกลงราคา ร้านออ๊ดคอมพวิเตอร์ จ.ตรัง ร้านออ๊ดคอมพวิเตอร์ จ.ตรัง เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/314 อตก.จ.ตรัง

1,500.00                               1,500.00                           ลว. 8 ม.ิย. 59
11 จา้งเปล่ียนอาหล่ัยพร้อมอปุกรณ์ ตกลงราคา ร้านวศิิษฎธ์รุกจิ ร้านวศิิษฎธ์รุกจิ เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/337 อตก.จ.ตรัง

เคร่ืองถา่ยเอกสาร 4,000.00                               4,000.00                           ลว. 21 ม.ิย. 59
12 จดัจา้งเปล่ียนมอเตอร์ปดัน้ าฝนรถยนต์ 2,700         ตกลงราคา อูไ่มล์เจริญทรัพยก์ารชา่ง อูไ่มล์เจริญทรัพยก์ารชา่ง ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2224.1/164 อตก.

ทะเบยีน 5 ฝ 7831 กทม 2,700.00                               2,700.00                           ลว. 19 พค.59 จ.ฉะเชิงเทรา

บลิเงินสดเล่มที่2เลขที3่
ลว. 1 ม.ิย.59

13 ซ้ือโทรศัพทเ์คล่ือนที่ 39,000       ตกลงราคา ร้านไอสตูดิโอ ร้านไอสตูดิโอ เปน็ราคาทีไ่มเ่กนิงบ กองพสัดุ

39,000.00                             39,000.00                         



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

1 โครงการเมอืงเกษตรสีเขยีว
 เชา่เต็นท ์เชา่โต๊ะ เชา่สายไฟ 8,000         ตกลงราคา นายอรุณ  อมเฉลียว นายอรุณ  อมเฉลียว ราคามคีวามเหมาะสม  ใบเสร็จเล่มที ่03 อตก.จ.ราชบรีุ

(งานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ  8,000.00                                    8,000.00                             และไมม่ผู้ีประกอบการ เลขที ่11  ลว. 4 ก.ค. 59
อ.ต.ก.ราชบรีุ คร้ังที ่9 รายอืน่มายืน่เสนอราคา 
วนัที ่1-3 ก.ค.59 เปรียบเทยีบ

2 โครงการเมอืงเกษตรสีเขยีว
 เชา่เต็นท ์เชา่โต๊ะ เชา่สายไฟ 8,000         ตกลงราคา นายอรุณ  อมเฉลียว นายอรุณ  อมเฉลียว ราคามคีวามเหมาะสม  ใบเสร็จเล่มที ่03 อตก.จ.ราชบรีุ

(งานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ  8,000.00                                    8,000.00                             และไมม่ผู้ีประกอบการ เลขที ่19  ลว.  1 ส.ค. 59
อ.ต.ก.ราชบรีุ คร้ังที ่10 รายอืน่มายืน่เสนอราคา 
วนัที ่29-31 ก.ค.59 เปรียบเทยีบ

3 จดัเชา่พืน้ทีเ่พือ่จดั ตกลงราคา นางเยาวพร  ล่ิมทอง นางเยาวพร  ล่ิมทอง ท าเลทีต้ั่งของตลาดมี กษ 2223.3/157 อตก.

ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ 35,640.00                                  35,640.00                           ความเหมาะสม ลว. 15 ก.ค.59 จ.สุพรรณบรีุ

และเปน็ทีรู้่จกั
คมนาคมสะดวก

4 จดัเชา่เต๊นทเ์พือ่จดัตลาด ตกลงราคา นายนคร  คนหน นายนคร  คนหน รายอืน่ไมม่เีต็นทข์นาด กษ 2203.3/158 อตก.

สินค้าเกษตรคุณภาพ 32,400.00                                  32,400.00                           ดังกล่าวและไมม่ี ลว. 15 ก.ค. 59 จ.สุพรรณบรีุ

รายอืน่เสนอราคา
5 จดัเชา่เคร่ืองเสียงและผู้ควบคุม ตกลงราคา นายศราวฒิุ  ทองโสภา นายศราวฒิุ  ทองโสภา ไมมรีายอืน่เสนอราคา กษ 2223.3/161 อตก.

18,000.00                                  18,000.00                           ลว 15 ก.ค. 59 จ.สุพรรณบรีุ

6 จดัจา้งเหมารถแหโ่ฆษณา ตกลงราคา นายจ าเนยีร  ปิน่แกว้ นายจ าเนยีร  ปิน่แกว้ ราคาจา้งเหมา กษ 2223.3/160 อตก.

ประชาสัมพนัธ ์การจดัตลาด 8,000.00                                    8,000.00                             ถกูกวา่รายอืน่ ลว. 15 ก.ค.59 จ.สุพรรณบรีุ

สินค้าเกษตรคุณภาพ
7 จดัจา้งเหมาแรงงานเพือ่ ตกลงราคา นางนฤมล จ าปรัีตน์ นางนฤมล จ าปรัีตน์ เปน็ราคาตามค่าจา้ง กษ 2223.3/162 อตก.

แจกใบปลิวและท าแบบสอบถาม 3,000.00                                    3,000.00                             แรงงานขัน้ต่ า ลว. 15 ก.ค.59 จ.สุพรรณบรีุ

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน กรกฎาคม 2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน กรกฎาคม 2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร

8 จดัจา้งเหมาท าปา้ยไวนลิเพือ่ ตกลงราคา 1.บจก. แซปไซน์ บจก. แซปไซน์ ราคาจดัจา้งท าปา้ย กษ 2223.3/159 อตก.

โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 5,840.00                                    5,840.00                             ถกูกวา่รายอืน่ ลว. 15 ก.ค.59 จ.สุพรรณบรีุ

การจดัตลาดสินค้าเกษตร 2.นายกวนิ  มนต์ไชยะ
คุณภาพ 6,450.00                                    

9 จดัซ้ือผลไมส้ดและผลไมแ้ปรรูป 350,000    วธิพีเิศษ บ.ไชนโ์ฟร์ท จก. บ.ไชนโ์ฟร์ท จก. เปน็ผู้ประกอบการ ใบส่ังซ้ือที ่กษ 2216/2296 กองธรุกิจพชืผล

เพือ่ใชใ้นการจดักจิกรรมและ  (222,683) 214,637.01                                214,637.01                         ส่งออกผลไมไ้ปยงั ลว.21 ก.ค.59
นทิรรศการในงาน International  ประเทศแถบทวปียโุรป
Forticultural Exposition:  มปีระวติัทีน่า่เชือ่ถอืได้
EXPO 2016 ณ เมอืงอนัทาเลีย และสามารถจดัส่งผลไม้
สาธารณรัฐตุรก ี ระหวา่งวนัที่ คุณภาพเพือ่น าไป 
29 กค.-5 สค.59 จดักจิกรรมและ

 นทิรรศการได้ภายใน
ก าหนดการจดังาน

10 จา้งเหมาท าความสะอาด 2,214,467  ประกวดราคา 1.บ.ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วสิ จก 2.บ.คลีนเวฟ จก. เปน็ผู้เสนอราคาทดีี สัญญาที ่62/2559 กองพสัดุ

ด้วยวธิทีาง 2,090,400.00                             1,889,040.00                      ลว. 29 ก.ค.59
อิเล็คทรอนิกส์ 2.บ.คลีนเวฟ จก.

1,889,040.00                             
3.บ.รักษาความปลอดภยัฟนีกิซ์

เอสแอนด์ซี จก.
1,997,423.27                             

11 จา้งเหมาท าความสะอาด 757,154    สอบราคา 1.บ.ออลเลส ดิเวลล็อปเม้นท์ จก. 3.บ.ชบุศรอนิเตอร์ไพรส์ เปน็ผู้ทีเ่สนอราคา สัญญาที ่61/2559 กองตลาด 2

อาคารไมด้อกไมป้ระดับ 722,250.00                                652,800.00                         ต่ ากวา่ราคากลาง ลว. 27 ก.ค.59
อาคารสัตวเ์ล้ียง 2. บ.ทรีซัน ซัพพลาย จก.

740,827.40                                
3.บ.ชบุศรอนิเตอร์ไพรส์

652,800.00                                



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน กรกฎาคม 2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร

12 จดัซ้ือหมกึพมิพ์ ตกลงราคา ร้านเอส อาร์ คอมเทค ร้านเอส อาร์ คอมเทค ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/532 อตก.จ.สงขลา

3,300.00                                    3,300.00                             ลว. 5 ก.ค.59
13 ซ่อมแซมทอ่ส่งน้ าประปา ตกลงราคา นายกติติ  บวักิง่ นายกติติ  บวักิง่ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/559 อตก.จ.สงขลา

4,500.00                                    4,500.00                             ลว. 15 ก.ค.59
14 จัดกิจกรรมงานตลาดสินค้า ตกลงราคา 1.นางซารีฝะ สิงค์สาโร 1.นางซารีฝะ สิงค์สาโร เสนอราคาทีต่่ ากวา่ กษ 2225.1/2351 อตก.จ.สงขลา

 เกษตรคุณภาพ  49,000.00                                  49,000.00                            ลว. 26 ก.ค.59
จา้งเหมาเชา่เต็นท ์โต๊ะ เกา้อี้ 2.น.ส.สิริญญา เหล็มหดั  

 และไฟฟา้  55,000.00                                      

15 จา้งเหมาเคร่ืองเสียงพร้อมเวที ตกลงราคา 1.นายชาตรี  ทวเีส้ง 1.นายชาตรี  ทวเีส้ง เสนอราคาทีต่่ ากวา่ กษ 2225.1/2352 อตก.จ.สงขลา

35,000.00                                  35,000.00                           ลว.26 ก.ค.59
2. น.ส.เกศกนก  หมวดดุหมดั

50,000.00                                  
16 จา้งเหมางานประชาสัมพนัธ์ ตกลงราคา 1. นางนนัทติา  บนิตุหมาน 1. นางนนัทติา  บนิตุหมาน เสนอราคาทีต่่ ากวา่ กษ 2225.1/2353 อตก.จ.สงขลา

วสัดุอปุกรณ์ส่ือประชาสัมพนัธ์ 74,200.00                                  74,200.00                           ลว. 26 ก.ค.59
2. น.ส.วลัยา  โต๊ะนายเหล็ม

76,950.00                                  
17 ส่งเสริมการขาย ตกลงราคา บ.หอ้งปฏบิติัการกลาง บ.หอ้งปฏบิติัการกลาง ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/559 อตก.จ.สงขลา

(ตรวจสารพษิในพชืผัก) (ประเทศไทย) จก. (ประเทศไทย) จก. ลว. 25 กค.59
10,000.00                                  10,000.00                           

18 ส่งเสริมการขาย ตกลงราคา นายอรุณ  บนิเสหา๊ะ นายอรุณ  บนิเสหา๊ะ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/559 อตก.จ.สงขลา

6,000.00                                    6,000.00                             ลว. 25 ก.ค.59
19 จดันทิรรศการ ตกลงราคา นายอาหมดี  หมวดหมะ นายอาหมดี  หมวดหมะ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/559 อตก.จ.สงขลา

5,000.00                                    5,000.00                             ลว. 25 ก.ค.59



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน กรกฎาคม 2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร

20 จา้งเหมาเกบ็ขยะและ ตกลงราคา นางอ ามร  สายชนะพนัธ์ นางอ ามร  สายชนะพนัธ์ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/559 อตก.จ.สงขลา

ท าความสะอาด 4,500.00                                    4,500.00                             ลว. 25 ก.ค.59
21 จา้งเหมาท าความสะอาด ตกลงราคา น.ส.อนิทริา จนัทนะ น.ส.อนิทริา จนัทนะ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/580 อตก.จ.สงขลา

ตลาดร้านค้าฯ 2,000.00                                    2,000.00                             ลว. 29 ก.ค. 59
๒๒ จา้งพฒันาโครงการพฒันาตลาด 6,300,000  วธิกีรณีพเิศษ ม.มหดิล ม.มหดิล ราคาทีเ่หมาะสม และ กษ ๒๒๐๓/๑๐๑ กองเทคโนโลยี

สินค้าเกษตรระบบออนไลน์ 6,300,000.00                             6,300,000.00                      มขีอ้เสนอทางด้านเทคนคิ ลว. ๗ ก.ค. ๕๙ และสารสนเทศ /

ม.เทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื หลักการ วตัถปุระสงค์ สัญญาที ่๕๗/๒๕๕๙ ส านักนโยบาย

9,541,000.00                             แนวทางการด าเนนิงาน ลว. ๑๒ ก.ค. ๕๙ และแผน

เปน็ไปตามขอ้ก าหนด และ
เง่ือนไขการจา้งครอบคลุม
กวา่



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก  เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

1 การศึกษาการจดัต้ัง 2.3 ล้าน วธิพีเิศษ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  -  เปน็สถาบนัที่เปน็ สัญญาที ่31/2559 กองแผนงาน 

รูปแบบธรุกจิใหม่ (นิด้า) (นิด้า) หน่วยงานราชการ ซ่ึงให้ ลว. 13 พ.ค. 59 และ
(Business Model) 2.00 ล้านบาท 2.00 ล้านบาท บริการวชิาการ งบประมาณ

(เงินงบกลางป ี2559) และการวจิัยพฒันา

 - วธิกีารการศึกษา

สอดคล้องกับ

วตัถุประสงค์/ขอบเขตงาน

2 โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

 เช่าเต็นท์ เช่าโต๊ะ เช่าสายไฟ 8,000           ตกลงราคา นายอรุณ  อมเฉลียว นายอรุณ  อมเฉลียว ราคามคีวามเหมาะสม  ใบเสร็จเล่มที ่03 อตก.จ.ราชบรีุ

(งานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ 8,000.00                                   8,000.00                               และไมม่ผู้ีประกอบการ เล่มที ่๐๓ เลขที ่28
อ.ต.ก.ราชบรีุ คร้ังที่ 11  รายอืน่มายืน่เสนอราคา ลว. 22 ส.ค. 59
วนัที่ 19-21 ส.ค.59 เปรียบเทยีบ

3 อ.ต.ก.รวมพลเกษตรกรไทย 3,000,000    วธิพีเิศษ 1.บ.เทลเดม จ ากดั หจก.อศัวนิอเีวน้ท ์อนิเตอร์กรุ๊ป เสนอราคาต่ าทีสุ่ด สัญญาที ่63/2559 กองพัฒนา

ลดต้นทนุการผลิต บนัทึกอนุมัติ 2,999,975.00                            2,995,000.00                        ลว. 4 ส.ค.59 ธรุกิจตลาด

เพิม่โอกาสการแขง่ขนั ราคากลาง ที่ 2. บ.ไอริช ทริลเล่ียน จก. (กรณีต่อรองราคา)
วนัที ่17-21 ส.ค.59 กษ 2220/161 3,000,000.00                            

ลว. 15 ก.ย.59 3. หจก.อัศวนิอีเวน้ท์ อินเตอร์กรุ๊ป

2,998,500.00                            
4 จา้งเหมาบริการ ตกลงราคา 1.หจก.ภกัดีเคมภีณัฑ์ 1.หจก.ภกัดีเคมภีณัฑ์ เสนอราคาทีต่่ ากวา่ กษ 2225.1/584 อตก.จ.สงขลา

ก าจดัปลวก 15,000.00                                 15,000.00                             ลว. 1 ส.ค.59
  2. บจก.เคท ีเคมคิอล เซอร์วสิ     

40,000.00                                   
5 จดัจา้งท าปา้ยไวนลิ  ตกลงราคา ร้านกนัยาการพมิพ์ ร้านกนัยาการพมิพ์ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/588 อตก.จ.สงขลา

12 สิงหาคม 750.00                                      750.00                                  ลว. 2 ส.ค. 59
6 ซ่อมบ ารุงกล้องวงจรปดิ ตกลงราคา ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ร้านไซเบอร์คอมพวิเตอร์ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/619 อตก.จ.สงขลา

2,974.00                                   2,974.00                               ลว 11 ส.ค. 59

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน สิงหาคม 2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก  เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน สิงหาคม 2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร

7 ซ่อมแซมเปล่ียนกระเบือ้ง ตกลงราคา 1.นายนอม  มณี 2.นายภาสกร  บวักิง่ เสนอราคาทีต่่ ากวา่ กษ 2225.1/628 อตก.จ.สงขลา

หลังคาคลังสินค้า 14,000.00                                 13,300.00                             ลว. 18 ส.ค. 59
2.นายภาสกร  บวักิง่

13,300.00                                 
8 จดัซ้ือหมกึพมิพ์ ตกลงราคา ร้าน เอส อาร์ คอมเทค ร้าน เอส อาร์ คอมเทค ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.2/109 อตก.จ. 

3,050.00                                   3,050.00                               ลว. 10 ส.ค.59 สุราษฎร์ธานี

9 จา้งเหมาปลูกมะนาว ตกลงราคา นายอดุลย ์ อนิทรวงศ์ นายอดุลย ์ อนิทรวงศ์ เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/461 อตก.จ.ตรัง

พร้อมติดต้ังระบบน้ าหยด 12,765.00                                 12,765.00                             ลว. 3 ส.ค.59
10 จา้งเหมาท าปา้ยไวนลิ ตกลงราคา นายปยิะพล  ฉนิธนทรัพย์ นายปยิะพล  ฉนิธนทรัพย์ เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/474 อตก.จ.ตรัง

๒ ปา้ย 1,440.00                                   1,440.00                               ลว. 16 ส.ค.59
11 เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเยน็ 9,000           ตกลงราคา 1. บจก.ไทยพานชิมาร์เกต็ต้ิง 1. บจก.ไทยพานชิมาร์เกต็ต้ิง เปน็ราคาทีต่่ าและ บนัทกึอนมุติั อตก.จ. 

5,190.00                                   5,190.00                               ไมเ่กนิวงเงินทีไ่ด้รับ กษ 2202/237 พษิณุโลก

2.ร้านลิโด้ซาวนด์ อนมุติั ลว 26 ก.ค.59
12 เคร่ืองตัดหญ้า 4 จงัหวะ 19,000         ตกลงราคา 1. ส.การยนต์ แมซินเนอร์ร่ี แอด์ ดี 1. ส.การยนต์ แมซินเนอร์ร่ี แอด์ ดี เปน็ราคาทีต่่ าและ บนัทกึอนมุติัที่ อตก.จ. 

8,500.00                                   8,500.00                               ไมเ่กนิวงเงินทีไ่ด้รับ กษ 2202/237 พษิณุโลก

2.นายมนต์ชยั  อูว่ฒิุพงษ์ อนมุติั ลว 26 ก.ค.59
13 ถงัดับเพลิง 2 ถงั 8,000           ตกลงราคา 1.ร้านต้ังมง่เส็ง ร้านต้ังมง่เส็ง เปน็ราคาทีต่่ าและ บนัทกึอนมุติั อตก.จ. 

3,000.00                                   3000 ไมเ่กนิวงเงินทีไ่ด้รับ กษ 2227.3/356 พษิณุโลก

2.ร้านกจิพาณิชย์ อนมุติั ลว 3 ส.ค.59
14 โครงการตลาดเกษตรชมุชน

อตก. จดัซ้ือมะนาวพนัธุ ์ 8,860           ตกลงราคา 1. น.ส.สุพชัฌาห ์พรมโน 1. น.ส.สุพชัฌาห ์พรมโน ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2224.1/253 อ.ต.ก.จ.

แปน้ร าไพเพชรบรีุ 8,860.00                                   8,860.00                               เสนอราคาต่ ากวา่ ลว.4 ส.ค.59 ฉะเชิงเทรา

พร้อมวสัดุอปุกรณ์การปลูก 2.นายจรุง  เจอืเพช็ร์ บลิเงินสดเล่มที่ 4 เลขที่12

9,260.00                                   ลว. 19 ส.ค.59



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก  เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน สิงหาคม 2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร

15 เคร่ืองปรับอากาศ 83,000         ตกลงราคา บ.เจ.พ.ีซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จก. บ.เจ.พ.ีซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จก. เปน็ราคาภายใน กองพสัดุ

พร้อมติดต้ัง 2 เคร่ือง 74,000.00                                 74,000.00                             วงเงินงบประมาณ
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์

16 เคร่ืองปรับอากาศ 36,000         ตกลงราคา บ.เจ.พ.ีซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จก. บ.เจ.พ.ีซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน่ จก. เปน็ราคาภายใน กองพสัดุ

พร้อมติดต้ัง 1 เคร่ือง 33,000.00                                 33,000.00                             วงเงินงบประมาณ
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์

17 เกา้อีส้ านกังานจ านวน 8 ตัว 24,000         ตกลงราคา บ.ไทยพฒันาครุภณัฑ์ บ.ไทยพฒันาครุภณัฑ์ ราคาต่ ากวา่งบฯ กองพสัดุ

23,968.00                                 23,968.00                             ทีไ่ด้รับอนมุติั



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

1 เคร่ืองปรับอากาศ 26,000         ตกลงราคา หจก.แอร์ซิต้ี หจก.แอร์ซิต้ี เปน็ราคาทีไ่มเ่กนิ กษ 2227.3/435 อตก.จ.พษิณุโลก

มติซูบชิ ิ18 VU 26,000.00                                 26,000.00                           มาตรฐานครุภณัฑ์ ลว. 14 ก.ย. 59
ขนาด 18.084 BTU ส านกังบประมาณ

และไมเ่กนิวงเงิน
ทีไ่ด้รับอนมุติั

2 ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของ 550,000       วธิพีเิศษ 1.บ.เทลเดม จก. 1.บ.เทลเดม จก. เสนอราคาต่ าทีสุ่ด สัญญาที ่72/2559 กองพฒันา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนัทกึอนมุติั 500,000.00                               500,000.00                         ลว. 2 ก.ย.59 ธรุกิจตลาด

ระหวา่งวนัที ่5-25 ก.ย.59 ราคากลาง  2. บ.ไอริช ทริลเล่ียน จก.
กษ 2220/206 520,000.00                               
ลว. 26 ส.ค.59 3. หจก.อศัวนิอเีวน้ท ์อนิเตอร์กรุ๊ป

550,000.00                               
3 โครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ 2,000,000    วธิพีเิศษ 1.บ.เอน็ บซีี.แอค็ จก. 1.บ.เอน็ บซีี.แอค็ จก. เสนอราคาต่ าทีสุ่ด สัญญาที ่74/2559 กองพฒันา 

อ.ต.ก.จ.พษิณุโลก บนัทกึอนมุติั 2,000,000.00                            1,990,000.00                      ลว.6 ก.ย.59 ธรุกิจตลาด

ระหวา่งวนัที ่8-11 ก.ย.59 ราคากลาง 2. บ.ไอเดียเวลิด์ คอมมวินเิคชัน่ จก . (กรณีต่อรองราคา)
กษ2220/181 2,070,000.00                            
ลว 10 สค.59 3. บ.ยังแซพส์ แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง เอเยนชี่ จก.

2,105,500.00                            
4 งานกล้วยไมง้ามและสินค้า 2,000,000    วธิพีเิศษ 1. บ.ดนตรีสีสัน จก. 3.บ.เทลเดม จก. เสนอราคาต่ าทีสุ่ด สัญญาที ่78/2559 กองพฒันา 

เกษตรคุณภาพ  บนัทกึอนมุติั 2,000,000.00                            1,997,500.00                      วนัที ่13 ก.ย.59 ธรุกิจตลาด

อ.ต.ก. จ.เชยีงใหม่ ราคากลาง 2. บ.เพอร์เฟค  ครีเอชั่นแอนด์ออกแกไนซ์เซอร์

ระหวา่งวนัที ่16-20 ก.ย.59 กษ2220/221 1,999,500.00                            
ลว.2 กย.59 3.บ.เทลเดม จก.

1,997,500.00                            

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน กนัยายน 2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน กนัยายน 2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร

5 จดักจิกรรมงาน สินค้าเกษตรคุณภาพ 3,000,000    วธิพีเิศษ 1. บ.เพอร์เฟค  ครีเอชั่นแอนด์ออกแกไนซ์เซอร์ 2. หจก.อัศวนิ อีเวน้ท์ อินเตอร์กรุ๊ป 1.คัดเลือกจากผู้ทีเ่สนอ สัญญาที ่79/2559 กลุ่มการค้า

เกษตรอนิทรียว์ถิปีกัษใ์ต้" คร้ังที ่2 2,990,500.00                            2,990,000.00                      แนวคิดรูปแบบการจดังาน ลว. 14 ก.ย.59 ต่างประเทศและ

2. หจก.อัศวนิ อีเวน้ท์ อินเตอร์กรุ๊ป (กรณีต่อรองราคา) ได้ตรงตาม TOR และรับรอง พฒันาธรุกิจ

2,998,690.00                            การจดังานทนัตามก าหนด
3.บ.จนัทร์ 29 จก. เวลาการจดังาน

2,999,760.00                            2.เสนอราคาต่ าทีสุ่ด
6 จา้งบริษทัท าหนงัสือ 100,000       ตกลงราคา 1.บ.คัลเลอร์มายด์ ดีไซน ์จก. 1.บ.คัลเลอร์มายด์ ดีไซน ์จก. น าเสนอรูปแบบได้ตรง สัญญาที ่75/2559 ส านักงาน 

รายงานประจ าป ี2559 92,127.00                                 92,127.00                           ตามวตัถปุระสงค์การจดัท า ลว. 9 ก.ย.59 ผู้อ านวยการ

2.บจก. S.ASIAPRESS(1989) Co.Ltd และเปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด
99,510.00                                 

3. ธิง้อพั  ครีเอชัน่
96,300.00                                 

7 ตู้เหล็ก ชนดิ 2 บาน 5,500           ตกลงราคา 1. บ.ออฟฟซิคลับ(ไทย) จก.สาขาอยุธยา 2. บ.ดีจริงศึกษาภณัฑ์ จก. ราคาถกูกวา่ กษ 2223.1/138 อตก.จ.พระนครศรี

5,600.00                                   5,500.00                             ลว. 12 ก.ย.59 อยุธยา

2. บ.ดีจริงศึกษาภณัฑ์ จก.
5,500.00                                   

8 จดักจิกรรมงานตลาด ตกลงราคา  1.นางชารีฝะ  สิงค์สาโร  นางชารีฝะ  สิงค์สาโร เสนอราคาทีต่่ ากวา่ กษ 2225.1/629 อตก.จ.สงขลา

สินค้าเกษตรคุณภาพ 43,600.00                                 43,600.00                           ลว.18 ส.ค.59
จา้งเหมาเชา่เต็นท ์โต๊ะ เกา้อี ้ 2.น.ส.สิริญญา  เหล็มหดั ใบสนองรับราคาที่
และไฟฟา้ 49,200.00                                 กษ 225.1/2893

ลว. 5 ก.ย.59
9 จา้งเหมาเคร่ืองเสียงพร้อมเวที ตกลงราคา 1.นายชาตรี  ทวเีส้ง นายชาตรี  ทวเีส้ง เสนอราคาทีต่่ ากวา่ กษ 2225.1/629 อตก.จ.สงขลา

28,000.00                                 28,000.00                           ลว.18 ส.ค.59
2. น.ส.เกศกนก  หมวดดุหมดั ใบสนองรับราคาที่

32,000.00                                 กษ 225.1/2894
ลว. 5 ก.ย.59



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน กนัยายน 2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร

10 จา้งเหมางานประชาสัมพนัธ ์ ตกลงราคา 1.นนัทติา  บนิตุหมาน นางนนัทติา  บนิตุหมาน เสนอราคาทีต่่ ากวา่ กษ 2225.1/629 อตก.จ.สงขลา

วสัดุอปุกรณ์ส่ือประชาสัมพนัธ์ 19,000.00                                 19,000.00                           ลว.18 ส.ค.59
2. น.ส.วลัยา  โต๊ะนายเหล็ม ใบสนองรับราคาที่

21,000.00                                 กษ 225.1/2895
ลว. 5 ก.ย.59  

11 ส่งเสริมการขาย ตกลงราคา นายอรุณ  บนิเสหะ๊ นายอรุณ  บนิเสหะ๊ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/629 อตก.จ.สงขลา

4,000.00                                   4,000.00                             ลว.18 ส.ค.59
12 จา้งเหมาเกบ็ขยะ ตกลงราคา นางอ ามร  สายชนะพนัธ.์ นางอ ามร  สายชนะพนัธ.์ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/629 อตก.จ.สงขลา

และท าความสะอาด 4,000.00                                   4,000.00                             ลว. 18 ส.ค.59
13 จา้งเหมาท าความสะอาด ตกลงราคา น.ส.อนิทริา  จนัทนะ น.ส.อนิทริา  จนัทนะ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/642 อตก.จ.สงขลา

ตลาดร้านค้าฯ 2,000.00                                   2,000.00                             ลว. 31 ส.ค.59
14 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟา้ ตกลงราคา นายกติติ   บวักิง่ นายกติติ   บวักิง่ ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2225.1/697 อตก.จ.สงขลา

ส่องสวา่งรอบอาคารคลังสินค้า 9,500.00                                   9,500.00                             ลว. 14 ก.ย. 59
15 จา้งตรวจสอบบ ารุงรักษา ตกลงราคา สนง.การwฟฟา้ส่วนภมูภิาคจ.ตรัง สนง.การไฟฟา้ส่วนภมูภิาคจ.ตรัง เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/509 อตก.จ.ตรัง

หมอ้แปลงไฟฟา้ 3,483.92                                   3,483.92                             ลว. 5 ก.ย.59
16 จา้งซ่อมกลอนประตูและ ตกลงราคา นายอภสิิทธิ ์ เรืองแสนสกลุ นายอภสิิทธิ ์ เรืองแสนสกลุ เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/519 อตก.จ.ตรัง

เปล่ียนกญุแจประตูคลังสินค้า 1,200.00                                   1,200.00                             ลว. 5 ก.ย.59
17 จา้งเหมาท าปา้ยไวนลิ ศูนยเ์รียนรู้ฯ ตกลงราคา นายปยิะพล  ฉนิธนทรัพย์ นายปยิะพล  ฉนิธนทรัพย์ เสนอราคาต่ าสุด กษ 2225.4/532 อตก.จ.ตรัง

675.00                                      675.00                                ลว. 8 ก.ย. 59
18 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ 1ฝ 9626 กทม ตกลงราคา ร้านบางแกว้บริการ ร้านบางแกว้บริการ ราคาทีเ่หมาะสม อตก. 

9,951.00                                   9,951.00                             จ.นครศรีธรรมราช

19 งบโครงการคลังสินค้า
จดัจา้งซ่อมแซมคลังสินค้ากลาง 95,827         ตกลงราคา 1.นายสุรพล  มณฑา 1.นายสุรพล  มณฑา ราคาทีเ่หมาะสม กษ 2224.1/299 อตก.จ.ฉะเชิงเทรา

อ.ต.ก.พนมสารคาม 93,000.00                                 9,200.00                             เสนอราคาต่ ากวา่ ลว.15 ก.ย.59
2. นายอดิศร ระวโิรจน์ (กรณีต่อรองราคา) และยนิดีลดราคาให ้ ใบส าคัญรับเงิน

108,500.00                               1,000 บาท ลว.27 ก.ย.59



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน กนัยายน 2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร

20 จดัซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร  ตกลงราคา ร้านอจัฉราเฟอร์นเิจอร์ ร้านอจัฉราเฟอร์นเิจอร์ เปน็ร้านจ าหนา่ยตู้ กษ 2223.3/41 อตก.จ.สุพรรณบรีุ

ชนดิ 2 บาน 5,500.00                                   5,500.00                             เกบ็เอกสารทีม่ี ลว 18 กพ.59
หลายชนดิใหเ้ลือก

ม ีมอก.รับรอง
21 เคร่ืองถา่ยเอกสาร 1 เคร่ือง 100,000       ตกลงราคา บ.ฮิโตะ (ประเทศไทย) จก บ.ฮิโตะ (ประเทศไทย) จก เปน็ราคาภายใน กองพสัดุ

95,000.00                                 95,000.00                           วงเงินงบประมาณ
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์

22 เคร่ืองโทรสาร จ านวน 1 เคร่ือง 18,000         ตกลงราคา บ.ฮิโตะ (ประเทศไทย) จก บ.ฮิโตะ (ประเทศไทย) จก เปน็ราคาภายใน กองพสัดุ

18,000.00                                 18,000.00                           วงเงินงบประมาณ
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์

๒๓ จดัซ้ืออปุกรณ์ปอ้งกนัระบบ 644,140       วธิพีเิศษ บ.แอด็วานซ์ อนิโนเวชัน่ โซลูชัน่ บ.แอด็วานซ์ อนิโนเวชัน่ โซลูชัน่ เสนอราคาต่ าสุด สัญญาที ่๘๕/๒๕๕๙ กองเทคโนโลยี

เครือขา่ย (Firewall) 644,140.00                               644,140.00                         ลว. ๒๒ ก.ย. ๕๙ และสารสนเทศ

บ.ทเีซล คอมมวินเิคชัน่ จก.
645,745.00                               

บ.ซิสเต็ม คอมมวินเิคชัน่ จก.
646,280.00                               

๒๔ จดัซ้ือเคร่ืองแมข่า่ย (Server) 496,480       วธิพีเิศษ บ. สไมล์ เอค็ซ์พเีรียนซ์ จก . บ. สไมล์ เอค็ซ์พเีรียนซ์ จก . เสนอราคาต่ าสุด สัญญาที ่๘๔/๒๕๕๙ กองเทคโนโลยี

496,480.00                               496,480.00                         ลว. ๒๒ ก.ย. ๕๙ และสารสนเทศ

บ.อนิโนโค จก.
497,015.00                               

บ. เอน็ เอส โซลูชัน่ ซิสเต็มส์ จก .
498,620.00                               



แบบ สขร.๑

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงิน วธิจีดัซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัที่ หมายเหตุ

งบประมาณ ราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสังเขป ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
(ราคากลาง) การซ้ือ หรือการจา้ง

สรุปการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเดือน กนัยายน 2559
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร

๒๕ จดัจา้งพฒันาเวบ็ไซต์ อ.ต.ก. 80,000         วธิกีรณี มหาวทิยาลัยราชภฎัเทพสตรี มหาวทิยาลัยราชภฎัเทพสตรี ราคาทีเ่หมาะสม กษ ๒๒๐๓/๑๔๑ กองเทคโนโลยี

(www.mof.or.th) พเิศษ 80,000.00                                 80,000.00                           ลว. ๒๖ ส.ค. ๕๙ และสารสนเทศ

ใบสนองรับราคาที่
กษ ๒๒๐๓/๒๘๑๗
ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๙

๒๖ จดัจา้งพฒันาระบบเงินเดือน 95,000         วธิกีรณี มหาวทิยาลัยราชภฎัเทพสตรี มหาวทิยาลัยราชภฎัเทพสตรี ราคาทีเ่หมาะสม กษ ๒๒๐๓/๑๔๐ กองเทคโนโลยี

พเิศษ 95,000.00                                 95,000.00                           ลว. ๒๖ ส.ค. ๕๙ และสารสนเทศ

ใบสนองรับราคาที่
กษ ๒๒๐๓/๒๘๖๙

ลว. ๒ ก.ย. ๕๙
๒๗ จดัจา้งพฒันาระบบการจดัเกบ็ 95,000         วธิกีรณี มหาวทิยาลัยราชภฎัเทพสตรี มหาวทิยาลัยราชภฎัเทพสตรี ราคาทีเ่หมาะสม กษ ๒๒๐๓/๑๔๒ กองเทคโนโลยี

ขอ้มลูส่วนกลาง พเิศษ 95,000.00                                 95,000.00                             และสารสนเทศ

ใบสนองรับราคาที่
กษ ๒๒๐๓/๒๘๑๗
ลว. ๓๐ ส.ค. ๕๙


