
 แบบ สขร.1  
 

 สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างไตรมาสที่ 2 (ประจ าเดอืนกุมภาพันธ์ 2563) 
ส านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ 

 
ล าดับ 

ที่ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ราคา 

1 จัดซื้อของที่ระลึก 3,000 - ตกลงราคา ร้านแปดเซียน  
(โดยนายวนัชัย เศวตอมรกุล)   

3,000 ร้านแปดเซียน  
(โดยนายวนัชัย เศวตอมรกุล)   

3,000 เป็นร้านเฉพาะ 
และมีสินคา้
หลากหลาย 

นร 0209.03/17 
ลว 3 ก.พ. 63 

2 จัดจ้างเหมารถยนต์ตู ้
ปรับอากาศ พร้อมพนักงาน
ขับรถ (ไม่รวมน้า้มนัเชื้อเพลงิ) 

2,000 - ตกลงราคา นายเกชา พลเรืองทอง 2,000 นายเกชา พลเรืองทอง 2,000 เป็นรถรุ่นใหม่ 
ราคาถูกและบริการ

ประทับใจ 

นร 0209.04/18 
ลว 3 ก.พ. 63 

3 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง 300 - ตกลงราคา - 300 - 300 - 
 

นร 0209.04/19 
ลว 3 ก.พ. 63 

4 จัดซื้อวัสดุ 14,000 - ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ 
คีปเปอร์ จ้ากัด 

14,000 บริษัท ออฟฟิศ 
คีปเปอร์ จ้ากัด 

14,000 เป็นร้านเฉพาะ 
อยู่ในวงเงินต่้า 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
บส.25/2563 
ลว 7 ก.พ. 63 

5 จัดเช่าห้องปฏิบัติการ 
พร้อมเครื่องฉาย LCD 
Projector และเชื่อมต่อ
จุดอินเทอร์เน็ต 

61,000 - ตกลงราคา บริษัท อมารี วอเตอร์เกท 
กรุงเทพ จ้ากัด 

61,000 บริษัท อมารี วอเตอรเ์กท 
กรุงเทพ จ้ากัด 

61,000 สถานทีส่วยงาม 
บริการดี และ
สะดวกสบาย 

ใบสั่งซื้อ (เช่า) เลขที ่
บส.26/2563 

ลว 12 ก.พ. 63 

6 จัดเช่าเครื่อง Receiver  
หูฟังแปลภาษา พร้อม
เจ้าหน้าที่ควบคุมและ 
ล่ามแปล 

20,758 - ตกลงราคา บริษัท สมัครทรานสเลชั่น 
เซอร์วิส จ้ากัด 

20,758 บริษัท สมัครทรานสเลชั่น 
เซอร์วิส จ้ากัด 

20,758 เป็นร้านเฉพาะ 
และมีความช้านาญ 

 

ใบสั่งซื้อ (เช่า) เลขที ่
บส.27/2563 

ลว 12 ก.พ. 63 
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ล าดับ 

ที่ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ราคา 

7 จัดจ้างเหมารถยนต์ตู ้
ปรับอากาศ พร้อมพนักงาน
ขับรถ (ไม่รวมน้า้มนัเชื้อเพลงิ) 

14,000 - ตกลงราคา นายมนตรี ศิริศิลป ์
นายไพรัตน์ หน่องพงษ์ 

14,000 นายมนตรี ศิริศิลป ์
นายไพรัตน์ หน่องพงษ์ 

14,000 เป็นรถรุ่นใหม่ 
ราคาถูกและบริการ

ประทับใจ 

ใบสั่งจ้างเลขที ่
บส.28/2563 
บส.29/2563 

ลว 12 ก.พ. 63 

8 จัดซื้อน้้ามนัเชื้อเพลงิ 5,000 - ตกลงราคา - 5,000 - 5,000 - นร 0209.02/27 
ลว 7 ก.พ. 63 

9 จัดจ้างเหมารถยนต์ตู ้
ปรับอากาศ พร้อมพนักงาน
ขับรถ (ไม่รวมน้า้มนัเชื้อเพลงิ) 

11,500 - ตกลงราคา นายมนตรี ศิริศิลป ์
 

11,500 นายมนตรี ศิริศิลป ์
 

11,500 เป็นรถรุ่นใหม่ 
ราคาถูกและบริการ

ประทับใจ 

ใบสั่งจ้างเลขที ่
บส.30/2563 

ลว 12 ก.พ. 63 

10 จัดซื้อน้้ามนัเชื้อเพลงิ 3,000 - ตกลงราคา - 3,000 - 3,000 - นร 0209.03/29 
ลว 7 ก.พ. 63 

11 จัดซื้อของขวัญ 3,000 - ตกลงราคา ร้านสามทองเบญจรงค์ 
(โดยนายอักษรณรงค์  

ประมาพนัธ์) 

3,000 ร้านสามทองเบญจรงค์  
(โดยนายอักษรณรงค์  

ประมาพนัธ์) 

3,000 เป็นร้านเฉพาะ 
และมีสินคา้
หลากหลาย 

นร 0209.03/29.1 
ลว 7 ก.พ. 63 

12 จัดจ้างเหมารถยนต์ตู ้
ปรับอากาศ พร้อมพนักงาน
ขับรถ (ไม่รวมน้า้มนัเชื้อเพลงิ) 

4,000 - ตกลงราคา นายวบิูลย์ ศรีชนะ 
 

4,000 นายวบิูลย์ ศรีชนะ 
 

4,000 เป็นรถรุ่นใหม่ 
ราคาถูกและบริการ

ประทับใจ 

นร 0209.04/35 
ลว 11 ก.พ. 63 

13 จัดซื้อน้้ามนัเชื้อเพลงิ 2,100 - ตกลงราคา - 2,100 - 2,100 - นร 0209.04/36 
ลว 11 ก.พ. 63 
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ล าดับ 

ที่ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ 

หรือจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคา 
ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก ราคา 

14 จัดซื้อวัสดุ 1,570 - ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ  
คีปเปอร์ จ้ากัด 

1,570 บริษัท ออฟฟิศ  
คีปเปอร์ จ้ากัด 

1,570 เป็นร้านเฉพาะ 
อยู่ในวงเงินต่้า 

นร 0209.05/37.1 
ลว 14 ก.พ. 63 

15 จัดจ้างจัดพธิีเปิดตัวคู่มือ 
E-book และการสัมมนา
เยาวชน 

100,000 - ตกลงราคา นายชาญฤทธิ์ อินล ี 100,000 นายชาญฤทธิ์ อินล ี 100,000 มีความเชี่ยวชาญและ
มีความช้านาญ 

ใบสั่งจ้างเลขที ่
บส.32/2563 

ลว 21 ก.พ. 63 

16 จัดซื้อวัสดุ 39,986 - ตกลงราคา บริษัท ออฟฟิศ  
คีปเปอร์ จ้ากัด 

 

39,986 บริษัท ออฟฟิศ  
คีปเปอร์ จ้ากัด 

 

39,986 เป็นร้านเฉพาะ 
อยู่ในวงเงินต่้า 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 
บส.33/2563 

ลว 21 ก.พ. 63 

 


