
แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)

 
รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จัดเช่าแพรตฟอร์มด้านการค้าออนไลน์ของ
องค์การตลาด

           20,000.00         16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรดด้ีแพลนเน็ต จ ากัด
0105543071964
16,692.00 บาท

บริษัท เรดด้ีแพลนเน็ต จ ากัด
0105543071964
16,692.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ

ใบเสนอราคา
๐202107-45793 
12 กรกฎาคม 2564

2 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลางองค์การตลาด 
คันหมายเลขทะเบียน ญฐ 8590

           12,500.00           6,005.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้ามหานคร จ ากัด
0105530028259
6,005.05

บริษ โตโยต้ามหานคร จ ากัด
0105530028259
6,005.05

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ

บิลเงินสด
15 กรกฎาคม 2564

3 จัดซ้ือเต็น ขนาด 2X3 เมตร 
จ านวน 10 หลัง

           22,500.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเคที อินโนเวชั่น จ ากัด
0105560163596
15,000.00 บาท

บริษัท ทีเคที อินโนเวชั่น จ ากัด
0105560163596
15,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี
658

2 สิงหาคม 2564 

4 จัดซ้ือโต๊ะพับ จ านวน 15 ตัว            22,500.00         21,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
นาวาเฟอร์นิเจอร์
0133555001662
17,655.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
นาวาเฟอร์นิเจอร์
0133555001662
17,655.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี
640800007

2 สิงหาคม 2564 

                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
                                    หน่วยงาน องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

                                   วันที ่      กันยายน  2564

date
Typewriter
๑๖



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)

 
รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
                                    หน่วยงาน องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

                                   วันที ่      กันยายน  2564

5 จัดจ้างท าตรายาง              5,000.00           4,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซันชายน์ พร้ิน แอนด์ กิฟท์
โดยนางสาววรรณาพร 
นาคินทรกุล
3100100517513
4,980.00 บาท

ร้านซันชายน์ พร้ิน แอนด์ กิฟท์
โดยนางสาววรรณาพร 
นาคินทรกุล
3100100517513
4,980.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน
280/08-2021
2 สิงหาคม 2564

6 จัดซ้ือสติกเกอร์ฝ้าติดกระจก 
(ฟิมล์ติดกระจกแบบขุ่น)

             8,000.00           7,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจบิช กรุ๊ป จ ากัด
0105562162457
7,840.00 บาท

บริษัท สมใจบิช กรุ๊ป จ ากัด
0105562162457
7,840.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ

ใบเสร็จรับเงิน 
ARP-0821150013

2 สิงหาคม 2564

7 จัดจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในลิฟต์โดยสาร 
(หมายเลข1,2) รวม 2 ชุด

         330,000.00       392,501.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก บิสซิเนส 
เอลิเวเตอร์ จ ากัด
0105544063116
392,501.15 บาท

บริษัท บางกอก บิสซิเนส 
เอลิเวเตอร์ จ ากัด
0105544063116
392,501.15 บาท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้าง 40/2564 
11 สิงหาคม 2564

8 จัดจ้างติดต้ังรางน้ าฝนอาคาร 3 ชั้น 
องค์การตลาด สาขาล าพูน

         207,000.00       207,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชัย  สุขร่องช้าง
3510600604217
207,000.00 บาท

นายพิชัย  สุขร่องช้าง
3510600604217
207,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้าง 41/2564 
11 สิงหาคม 2564

date
Typewriter
๑๖



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)

 
รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
                                    หน่วยงาน องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

                                   วันที ่      กันยายน  2564

9 จัดท าแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์การตลาด ระยะเวลา ๕ ปี 
(2566-2570)

         355,000.00       355,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อ เกิด ผล จ ากัด
0105557133959
355,000.00 บาท

บริษัท ก่อ เกิด ผล จ ากัด
0105557133959
355,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้าง 42/2564
13 สิงหาคม 2564

10 ย้ายและเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์และย้าย
หมายเลขโทรสาร

             1,605.00           1,605.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทเลเพล็กซ์
0103531026169
1,605.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทเลเพล็กซ์
0103531026169
1,605.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ

ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหนี้
IV2021144

16 สิงหาคม 2564

11 จัดซ้ือและเปล่ียนอะไหล่ที่ช ารุดของลิฟท์
โดยสาร หมายเลข 1,2

           25,000.00         25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก บิสซิเนส 
เอลิเวเตอร์ จ ากัด
0105544063116
23,540 บาท

บริษัท บางกอก บิสซิเนส 
เอลิเวเตอร์ จ ากัด
0105544063116
23,540 บาท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้าง 43/2564
17 สิงหาคม 2564

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุงานบ้าน
งานครัว จ านวน 15 รายการ

           75,000.00         71,259.86 เฉพาะเจาะจง บริษัทออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด0105537143215
67,254.55 บาท

บริษัทออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด0105537143215
67,254.55 บาท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ

ใบเสนอราคา
QU2108009325
22 สิงหาคม 2564

date
Typewriter
๑๖



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง

(บำท)

 
รำคำกลำง

(บำท)
วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

                                     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
                                    หน่วยงาน องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

                                   วันที ่      กันยายน  2564

13 จัดจ้างวางระบบไฟฟ้าตลาดสาขาล าพูน          350,000.00       294,191.15 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พร้อมรับเหมาก่อสร้าง
0513562000460
294,191.15 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พร้อมรับเหมาก่อสร้าง
0513562000460
294,191.15 บาท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้าง 44/2564
23 สิงหาคม 2564

14 ซ่อมแซมและปรับปรุงโปรแกรมบัญชี
ส าเร็จรูป Formula

           60,000.00         60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอ็ม วีอาร์ โซลูชั่น 
จ ากัด
0105562001879
60,000.00 บาท

บริษัท วีเอ็ม วีอาร์ โซลูชั่น 
จ ากัด
0105562001879
60,000.00 บาท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ

ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
SV0001/0000178
16 สิงหาคม 2564

15 จัดซ้ือพัสดุส าหรับป้องกันและควบคุม โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 
๑๙

           41,270.00         41,270.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพีรดา  จานนอก 
41,270.00 บาท
3300400704511

นางสาวพีรดา  จานนอก 
41,270.00 บาท
3300400704511

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ

ใบส าคัญรับเงิน
18 สิงหาคม 2564

 

date
Typewriter
๑๖




