
แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญา หรือข้อตกลง
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

ไม่มีรายงาน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนตุลาคม 2559 
  ประจ าป ี 2560

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

ประจ าป ี2560

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญา หรือข้อตกลง
(บาท) (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ตู้เก็บเกียรติบตัร 2,500.00            ตกลงราคา Ikano (Thailand) Limited Ikano (Thailand) Limited เป็นราคาภายในวงเงินงบประมาณ กองพสัดุ
   2,089.-   2,089.-  ที่ได้รับอนุมัติ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  2559

 

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ   (บาท) ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญา หรือข้อตกลง
(บาท) (บาท)  ในการซ้ือหรือจ้าง

1 เตาไมโครเวฟ 13,000.00          ตกลงราคา verasu Retail Co.Ltd verasu Retail Co.Ltd เป็นราคาภายในงเงินงบประมาณ กองพสัดุ
  8,960.-    8,960.-  ที่ได้รับอนุมัติ

2 สัญญาซ้ือขายลิขสิทธิโ์ปรแกรม 70,000.00          วธิตีกลงราคา 1. บ.ซินเนอร์จี เทค โซลูชั่น จก. 1. บ.ซินเนอร์จี เทค โซลูชั่น จก. เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด สัญญาที่ 11/2560
ป้องกันไวรัส 57095.2 57095.2 ลว. 24 ธนัวาคม 2559

2. บ.ไอดินนายด์ จก.
63686.4

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือนธันวาคม 2559 
  ประจ าป ี 2560

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ (บาท) ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญา หรือข้อตกลง
(บาท) (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับ 1,500,000.00 1,500,000.00 วธิพีเิศษ 1. บ.ฟายน์เด ครีเอทีฟออร์แกไนซ์เซอร์ จก.  บ.ฟายน์เด ครีเอทีฟออร์แกไนซ์เซอร์ จก. เสนอราคาต ่าสุด สัญญาที  16/2560
พื้นที  อ.ต.ก. จังหวดัเพชรบุรี บันทึกอนุมัติ 1,499,000.00 1,495,000.00 ลว. 20 ม.ค.60
ระหวา่งวนัที  28 ม.ค. - 2 ก.พ. 60 ราคากลาง 2. บ.เก่ง จัง ครีเคชั น เฮาส์ จก. (ต่อรองราคา) กองพฒันาธรุกิจตลาด

ที  กษ 2220/01 1,499,500.00
ลว.5 มค60 3. หจก.เค-วัน อเีว้นท์แอนด์ออร์แกไนเซอร์

1,499,800.00
2 สวา่นไฟฟา้ไร้สาย 7,000.00 ตกลงราคา บ.มิตรอภยั  จ่ากัด บ.มิตรอภยั  จ่ากัด เป็นราคาภายในวงเงิน กองพสัดุ

   3,290.- 3,290.- งบประมาณที ได้รับอนุมัติ
3 ป็มน้่าไฟฟา้พร้อมติดต้ัง 73,000.00 ตกลงราคา นายสมบูรณ์  มงคล นายสมบูรณ์  มงคล เป็นราคาภายในวงเงิน กองพสัดุ

 73,000.00 7,300.00 งบประมาณที ได้รับอนุมัติ
4 เครื องสแกนนิ้วพร้อมกระจกนิรภยั 72,760.00 ตกลงราคา บ.อาร์มคอร์ปอเรชั น จก. บ.อาร์มคอร์ปอเรชั น จก. เป็นราคาภายในวงเงิน กองพสัดุ

 72,760.00 72,760.00 งบประมาณที ได้รับอนุมัติ
5 จ้างดูแลบ่ารุงรักษาอุปกรณ์ส่าหรับ 660,000.00         658,050.00         วธิกีรณีพเิศษ ส่านักงานรัฐบาล ส่านักงานรัฐบาล 1. เป็นองค์กรมหาชน สัญญาที  14/2560

ระบบเครือข่าย ปี 2560 อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) 2. มีความช่านาญเฉพาะทาง ลว. 17 มกราคม 2560
658,050.00 658,050.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือนมกราคม 2560
ประจ าป ี2560

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญา หรือข้อตกลง
(บาท) (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

1 โครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ 2,500,000.00 2,500,000.00 วธิพีเิศษ 1. หจก.เค-วนั อีเวน้ท์แอนด์ออร์แกไนเซอร์ 1. หจก.เค-วัน อเีว้นท์แอนด์ออร์แกไนเซอร์ เสนอราคาต ่าสุด สัญญาที  21/2560
อ.ต.ก. จังหวดัขอนแก่น บันทึกอนุมัติ 2,498,000.00 2,490,000.00 ลว. 22 ก.พ.60
ระหวา่งวนัที   27 ก.พ.-5 ม.ีค.60 ราคากลาง 2. บ.ฟายน์เด ครีเอทีฟออร์แกไนซ์เซอร์ จก. (ต่อรองราคา) กองพฒันาธรุกิจตลาด

ที  กษ 2220/053 2,499,000.00
ลว.10 กพ.60 3. หจก.เทลเดม จ่ากัด

2,499,500.00
2 โทรศัพท์เคลื อนที  36,000.00          ตกลงราคา บ.แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ่ากัด บ.แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จ่ากัด เป็นราคาภายในวงเงิน กองพสัดุ

35,500.00 35,500.00 งบประมาณที ได้รับอนุมัติ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ประจ าป ี2560

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ของสัญญา หรือข้อตกลง
(บาท) (บาท) ในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดกิจกรรมโครงการ ตลาดเกษตรอินทรีย์ 2,500,000          2,500,000          วธิพีเิศษ 1. หจก. อัศวนิ  อีเวน้ท์ อินเตอร์กรุ๊ป  หจก. อัศวนิ  อีเวน้ท์ อินเตอร์กรุ๊ป 1.คัดเลือกจากผู้ที่เสนอแนวคิด สัญญาที่ 22/2560
ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธนิ 2,495,000.00 2,495,000.00 รูปแบบการจัดงานได้ตรงตาม ลว. 3 ม.ีค. 2560
ระหวา่งวนัท่ี 26 ม.ีค.-9 เม.ย.60 2. บ. เทลเดม  จ ากัด TOR  ความสามารถในการ

2,498,000.00 ปฎบิัติงานบรรลุวตัถุประสงค์และ
3. บ.ไอริม  จ ากัด เป็นประโยชน์ต่อ อ.ต.ก.

2,497,000.00 2. เสนอราคาต่่าที่สุดและต่่ากว่า
ราคากลาง

2 เคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง 37,000              ตกลงราคา บ.เจ พ ีซิลเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บ.เจ พ ีซิลเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นราคาภายในวงเงินงบประมาณ   กองพสัดุ
ขนาด 32,782  BTU 37,000.- 37,000.- ที่ได้รับอนุมัติ

3 เคร่ืองบันทึกเสียง 5000 ตกลงราคา  บ.โซนีไทย จ ากัด  บ.โซนีไทย จ ากัด เป็นราคาภายในวงเงินงบประมาณ กองพสัดุ
5,000.00 5,000.00 ที่ได้รับอนุมัติ

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ่าเดือนมีนาคม 2560
  ประจ่าป ี 2560.

ล่าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง




