
แบบ สขร.1

  งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

 
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จัดซ้ือพัสดุใช้ส ำหรับด ำเนินกิจกรรม 
"Life DD Kitchen by อต." ภำยใต้
โครงกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรใน
ชุมชนผู้ผลิตสินค้ำ OTOP กิจกรรมย่อย 
๔.๒ ช่องทำงกำรค้ำออนไลน์ 
(E-commerce)

             5,000.00           2,548.25 เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป
   0105523009350
   1,048.25 บำท
2. ร้ำนอุดม คลองถม 
    อีเล็กโทรนิค
    1,500.00 บำท

1. บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป
   0105523009350
   1,048.25 บำท
2. ร้ำนอุดม คลองถม 
    อีเล็กโทรนิค
    1,500.00 บำท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอรำคำเหมำะสมใน

วงเงินงบประมำณ

บิลเงินสด
24 พฤศจิกำยน 2564

บิลเงินสด/ใบก ำกับภำษี
KA 0000013772

24 พฤศจิกำยน 2564

2 จัดจ้ำงโฆษณำส่ือหนังสือพิมพ์          200,000.00       200,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ
จ ำกัด
0105525003847
200,000.00 บำท

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ
จ ำกัด
0105525003847
200,000.00 บำท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอรำคำเหมำะสมใน

วงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจ้ำง 2/2565
2 ธันวำคม 2564

3 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 23 รำยกำร 90,000.00                   84,908.05 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด
0105537143215
84,908.05 บำท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด
0105537143215
84,908.05 บำท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอรำคำเหมำะสมใน

วงเงินงบประมำณ

ใบส่ังซ้ือ 11/2564
2 ธันวำคม 2564

4 จัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 
(Performanee Agreement-PA)

         400,000.00       400,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ก่อ เกิด ผล จ ำกัด
0105557133959
400,000 บำท

บริษัท ก่อ เกิด ผล จ ำกัด
0105557133959
400,000 บำท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอรำคำเหมำะสมใน

วงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจ้ำง 12/2565
3 ธันวำคม 2565

                                     สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2564
                                    หน่วยงำน องค์กำรตลำด กระทรวงมหำดไทย



แบบ สขร.1
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เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ
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                                     สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2564
                                    หน่วยงำน องค์กำรตลำด กระทรวงมหำดไทย

5 จัดซ้ือพระบรมฉำยำลักษณ์ พระฉำยำลักษณ์
พระรูป และธงอักษรพระนำมำภิไธย พ.ภ. 
ส ำหรับประดับองค์กำรตลำด

             7,046.00           7,046.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ธ. ธนธง 
(นำยชำลี  หวังธ ำรงค์วิทย์)
7,046.00 บำท

ร้ำน ธ. ธนธง 
(นำยชำลี  หวังธ ำรงค์วิทย)์
7,046.00 บำท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอรำคำเหมำะสมใน

วงเงินงบประมำณ

บิลเงินสดเล่มที่ 163 
เลขที่ 8103

3 ธันวำคม 2564

6 จัดจ้ำงท ำบูธเพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กร
ขององค์กำรตลำด

           32,000.00         31,222.60 เฉพำะเจำะจง บริษัท ท ำถูก จ ำกัด
0105558065078
31,222.60 บำท

บริษัท ท ำถูก จ ำกัด
0105558065078
31,222.60 บำท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอรำคำเหมำะสมใน

วงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจ้ำง 13/2564
8 ธันวำคม 2564

7 เช่ำพื้นที่เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์องค์กรของ
องค์กำรตลำด

           20,000.00         20,000.00 เฉพำะเจำะจง สมำคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย
0109549000035
20,000.00 บำท

สมำคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย
0109549000035
20,000.00 บำท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอรำคำเหมำะสมใน

วงเงินงบประมำณ

ข้อตกลงกำรเช่ำ 14/2565
8 ธันวำคม 2564

8 จัดจ้ำงท ำของที่ระลึกในนำมองค์กำรตลำด          500,000.00 473,796.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด
01055540969572
473,796.00 บำท

บริษัท แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด
01055540969572
473,796.00 บำท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอรำคำเหมำะสมใน

วงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจ้ำง 15/2565
9 ธันวำคม 2564
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                                     สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2564
                                    หน่วยงำน องค์กำรตลำด กระทรวงมหำดไทย

9 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว            35,000.00         31,249.89 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด
0105537143215
31,249.89 บำท

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จ ำกัด
0105537143215
31,249.89 บำท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอรำคำเหมำะสมใน

วงเงินงบประมำณ

ใบเสนอรำคำ
SO2112073947
15 ธันวำคม 2564

10 จัดซ้ือถังขยะ ขนำด 200 ลิตร 
จ ำนวน 30 ถัง

           50,000.00         34,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธัญธนำ เทรดด้ิง จ ำกัด
0105563104264
34,200.00 บำท

บริษัท ธัญธนำ เทรดด้ิง จ ำกัด
0105563104264
34,200.00 บำท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอรำคำเหมำะสมใน

วงเงินงบประมำณ

ใบเสนอรำคำ
64-356

16 ธันวำคม 2564

11 จ้ำงโครงกำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์
องค์กร
ผ่ำนกิจกรรมของถูกขำยฟรี ของดีพำส่งออก

         500,000.00       495,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พิจิกำ ริช จ ำกัด
0105561042814
495,000.00 บำท

บริษัท พิจิกำ ริช จ ำกัด
0105561042814
495,000.00 บำท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอรำคำเหมำะสมใน

วงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจ้ำง 16/2565
16 ธันวำคม 2564

12 จัดจ้ำง Organizer เพื่อจัดงำน AORTOR 
GLOBAL MARKETING (business 
matching) ขององค์กำรตลำด ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕

         115,000.00       115,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วิศรำ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ำกัด
0105540021672
115,000.00 บำท

บริษัท วิศรำ แอ๊ดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ำกัด
0105540021672
115,000.00 บำท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอรำคำเหมำะสมใน

วงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจ้ำง 17/2565
20 ธันวำคม 2564



แบบ สขร.1

  งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

(บาท)

 
ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

                                     สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม 2564
                                    หน่วยงำน องค์กำรตลำด กระทรวงมหำดไทย

13 จัดจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ดิจิทัล

      4,000,000.00     3,997,400.00 เฉพำะเจำะจง สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
๓,๙๘๗,๕๐๐.๐๐ บำท

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
๓,๙๘๗,๕๐๐.๐๐ บำท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอรำคำเหมำะสมใน

วงเงินงบประมำณ

สัญญำ 6/2565
20 ธันวำคม 2564

14 จัดซ้ือแผ่นซับเสียง ลดเสียงสะท้อง
ห้องประชุมชั้น 2 พร้อมอุปกรณ์

           70,000.00         67,320.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเอสเซนเตอร์ จ ำกัด
0505564001091
67,320.00 บำท

บริษัท โอเอสเซนเตอร์ จ ำกัด
0505564001091
67,320.00 บำท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอรำคำเหมำะสมใน

วงเงินงบประมำณ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี
121705

17 ธันวำคม 2564
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี

122003
20 ธันวำคม 2564

15 จัดจ้ำงท ำรำยงำนประจ ำปี 2564          150,000.00       149,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอพีอำร์ แพ็คเก็จ ปร้ิน 
จ ำกัด
0105560106461
149,000.00 บำท

บริษัท ไอพีอำร์ แพ็คเก็จ ปร้ิน 
จ ำกัด
0105560106461
149,000.00 บำท

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอรำคำเหมำะสมใน

วงเงินงบประมำณ

ใบส่ังจ้ำง 18/2564
24 ธันวำคม 2564


