
สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

ใบสัง่ซ้ือ

เดอืนพฤศจกิายน 2561

1 ซ้ือวสัดุส านักงาน 6 รายการ 30,000.00 27,012.36 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาทรพาณิชย ์จ ากดั 18,939 บาท บริษทั อาทรพาณิชย ์จ ากดั 18,939 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 1/2562 ลว. 16/11/61

2 ซ้ือยางรถยนต์ 26,000.00 25,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยางเมืองทอง (2003) จ ากดั 25,600 บาท บริษทั ยางเมืองทอง (2003) จ ากดั 25,600 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 2/2562 ลว. 20/11/61

3 ซ้ือหมึกพมิพเ์อกสาร 2 รายการ 62,200.00 68,487.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 61,257.50 บาท บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 61,257.50 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 3/2562 ลว. 29/11/61

เดอืนธันวาคม 2561

4 ซ้ือวสัดุส านักงาน 10 รายการ 25,000.00 24,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาทรพาณิชย ์จ ากดั 20,372.80 บาท บริษทั อาทรพาณิชย ์จ ากดั 20,372.80 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 4/2562 ลว. 14/12/61

5 ซ้ือหมึกพมิพเ์อกสาร 2 รายการ 54,800.00 53,072.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 53,072 บาท บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 53,072 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 5/2562 ลว. 17/12/61

6 ซ้ือยางรถยนต์ 13,000.00 12,672.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยางเมืองทอง (2003) จ ากดั 12,600 บาท บริษทั ยางเมืองทอง (2003) จ ากดั 12,600 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 6/2562 ลว. 28/12/61

เดอืนกุมภาพันธ์ 2562

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน 4 รายการ 65,000.00 57,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 57,799.05 บาท บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 57,799.05 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 7/2562 ลว. 05/02/62

8 ซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ 3,700.00 3,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั 3,621.95 บาท บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั 3,621.95 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 8/2562 ลว. 06/02/62

เดอืนมีนาคม 2562

9 ซ้ือโต๊ะท างาน 60,000.00 55,462.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 47,080 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั รัตนแสงทองเฟอร์นิเจอร์ 47,080 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 9/2562 ลว. 14/03/62

10 ซ้ือหมึกพมิพเ์อกสาร 1 รายการ 40,000.00 37,824.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 37,824.50 บาท บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 37,824.50 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 10/2562 ลว. 29/03/62

เดอืนเมษายน 2562

11 ซ้ือวสัดุส านักงาน 14 รายการ 30,000.00 28,309.77 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาทรพาณิชย ์จ ากดั 26,701.85 บาท บริษทั อาทรพาณิชย ์จ ากดั 26,701.85 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 11/2562 ลว. 11/04/62

เดอืนพฤษภาคม 2562

12 ซ้ือครุภณัฑ์ 3 รายการ 54,500.00 38,284.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาทรพาณิชย ์จ ากดั 38,284.60 บาท บริษทั อาทรพาณิชย ์จ ากดั 38,284.60 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 12/2562 ลว. 14/05/62

13 ซ้ือวสัดุส านักงาน 8 รายการ 30,000.00 12,845.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาทรพาณิชย ์จ ากดั 12,032.15 บาท บริษทั อาทรพาณิชย ์จ ากดั 12,032.15 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 13/2562 ลว. 17/05/62

14 ซ้ือวสัดุส านักงาน 11 รายการ 16,000.00 15,498.95 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาทรพาณิชย ์จ ากดั 15,498.95 บาท บริษทั อาทรพาณิชย ์จ ากดั 15,498.95 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 14/2562 ลว. 22/05/62

เดอืนมิถุนายน 2562

15 ซ้ือวสัดุส านักงาน 9 รายการ 37,500.00 16,516.52 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาทรพาณิชย ์จ ากดั 12,727.65 บาท บริษทั อาทรพาณิชย ์จ ากดั 12,727.65 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 15/2562 ลว. 12/06/62

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมอืง



สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมอืง

16 ซ้ือหมึกพมิพเ์อกสาร 5 รายการ 55,000.00 54,227.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 54,227.60 บาท บริษทั มัลติซิส คอมพวิเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จ ากดั 54,227.60 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 16/2562 ลว. 14/06/62

ใบสัง่จา้ง

เดอืนตลุาคม 2561

1 จ้างเหมาบริการชว่ยปฏบิัติงาน 234,000.00 234,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศิริวรรณ สมนาม 234,000 บาท น.ส. ศิริวรรณ สมนาม 234,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ 1/2562 ลว 24 /10/2561

2 จ้างเหมาบริการชว่ยปฏบิัติงาน 234,000.00 234,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาวณีิ หะธรรมวงศ์ 234,000 บาท น.ส.ภาวณีิ หะธรรมวงศ์ 234,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ 2/2562 ลว 24 /10/2561

3 จ้างเหมาบริการชว่ยปฏบิัติงาน 234,000.00 234,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐภรณ์  ผลโพธิ ์234,000 บาท น.ส.ณัฐภรณ์  ผลโพธิ ์234,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ 3/2562 ลว 24 /10/2561

4 จ้างเหมาบริการชว่ยปฏบิัติงาน 234,000.00 234,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรังสี  มุทธามุนี 234,000 บาท นายรังสี  มุทธามุนี 234,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ 4/2562 ลว 24 /10/2561

5 จ้างเหมาบริการชว่ยปฏบิัติงาน 234,000.00 234,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวฒิุพงษ ์ ศุภพชิน์ 234,000 บาท นายวฒิุพงษ ์ ศุภพชิน์ 234,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ 5/2562 ลว 24 /10/2561

6 จ้างเหมาบริการชว่ยปฏบิัติงาน 234,000.00 234,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. รัตนาพร  โฮมละคร 234,000 บาท น.ส. รัตนาพร  โฮมละคร 234,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ 6/2562 ลว 24 /10/2561

7 จ้างเหมาบริการชว่ยปฏบิัติงาน 234,000.00 234,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศศิวรรณ  วงศ์พลูสุข 234,000 บาท น.ส. ศศิวรรณ  วงศ์พลูสุข 234,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ 7/2562 ลว 24 /10/2561

8 จ้างเหมาบริการชว่ยปฏบิัติงาน 234,000.00 234,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วารุณี สายทอง 234,000 บาท น.ส. วารุณี สายทอง 234,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ 8/2562 ลว 24 /10/2561

9 จ้างเหมาบริการชว่ยปฏบิัติงาน 234,000.00 234,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กลัยา แสงมณีย ์234,000 บาท น.ส.กลัยา แสงมณีย ์234,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ 9/2562 ลว 24 /10/2561

10 จ้างเหมาบริการชว่ยปฏบิัติงาน 234,000.00 234,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิสิษฎ ์ปวศฎานันท์ 234,000 บาท นายวชิสิษฎ ์ปวศฎานันท์ 234,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ 10/2562 ลว 24 /10/2561

11 จ้างเหมาบริการชว่ยปฏบิัติงาน 234,000.00 234,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอริยวตัถ ์อกัษรวงศ์ 234,000 บาท นายอริยวตัถ ์อกัษรวงศ์ 234,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ 11/2562 ลว 24 /10/2561

12 จ้างเหมาบริการชว่ยปฏบิัติงาน 234,000.00 234,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธญัชนก แกว้มณี 234,000 บาท น.ส.ธญัชนก แกว้มณี 234,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ 12/2562 ลว 24 /10/2561

13 จ้างเหมาบริการชว่ยปฏบิัติงาน 234,000.00 234,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรินทร์ ไชยรบ 234,000 บาท น.ส.พชัรินทร์ ไชยรบ 234,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ 13/2562 ลว 24 /10/2561

14 จ้างเหมาบริการชว่ยปฏบิัติงาน 234,000.00 234,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกลุเดช  กลุเจริญ 234,000 บาท นายกลุเดช  กลุเจริญ 234,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ 14/2562 ลว 24 /10/2561

15 จ้างเหมาบริการชว่ยปฏบิัติงาน 234,000.00 234,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วบิูรณ์รัตน์  เรืองค า 234,000 บาท น.ส.วบิูรณ์รัตน์  เรืองค า 234,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ 15/2562 ลว 24 /10/2561

เดอืนพฤศจกิายน 2561

16 จ้างท าตรายาง 1,130.00 1,137.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง 1,050 บาท ร้านโกมลตรายาง 1,050 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 16/2562 ลว. 28/11/61

เดอืนธันวาคม 2561

17 จ้างท าแฟม้กระดาษ 50,000.00 56,909.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพจ เมคเกอร์ จ ากดั 45,000 บาท บริษทั เพจ เมคเกอร์ จ ากดั 45,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 17/2562 ลว. 11/12/61

เดอืนมกราคม 2562



สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมอืง

18 จ้างท าตรายาง  2 อนั 700.00 677.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง 630 บาท ร้านโกมลตรายาง 630 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 18/2562 ลว. 07/01/62

19 จ้างท าตรายาง 6 อนั 2,000.00 1,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง 1,730 บาท ร้านโกมลตรายาง 1,730 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 19/2562 ลว. 21/01/62

เดอืนกุมภาพันธ์ 2562

20 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 2,400.00 2,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั 2,306.39 บาท บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั 2,306.39 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 20/2562 ลว. 06/02/62

21 จ้างท าตรายาง  2 อนั 600.00 530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง 530 บาท ร้านโกมลตรายาง 530 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 21/2562 ลว. 26/02/62

เดอืนมีนาคม 2562

22 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 30,000.00 29,303.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยยานยนต์ จ ากดั 29,889.38 บาท บริษทั ไทยยานยนต์ จ ากดั 29,889.38 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 22/2562 ลว. 19/03/62

เดอืนเมษายน 2562

23 จ้างพมิพเ์อกสาร 200 เล่ม 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์29,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์29,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 23/2562 ลว. 11/04/62

24 จ้างท าปกวฒิุบัตรและใบวฒิุบัตร 200 ชดุ 30,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์29,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์29,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 24/2562 ลว. 11/04/62

25 จ้างท าถงุผ้า 200 ใบ 24,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรีมูน จ ากดั 23,000 บาท บริษทั ทรีมูน จ ากดั 23,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 25/2562 ลว. 11/04/62

26 ค่าเชา่รถตู้ 1 คัน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ แซ่แต้ 8,000 บาท นายสุรเชษฐ แซ่แต้ 8,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 26/2562 ลว. 11/04/62

เดอืนพฤษภาคม 2562

27 จ้างท าถงุผ้า 250 ใบ 30,000.00 28,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรีมูน จ ากดั 28,750 บาท บริษทั ทรีมูน จ ากดั 28,750 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 27/2562 ลว. 17/05/62

28 จ้างท าปกวฒิุบัตรและใบวฒิุบัตร 250 ชดุ 37,500.00 36,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์36,250 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์36,250 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 28/2562 ลว. 17/05/62

29 จ้างพมิพเ์อกสาร 250 เล่ม 37,500.00 36,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์36,250 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์36,250 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 29/2562 ลว. 17/05/62

30 จ้างท าตรายาง 20 อนั 10,000.00 9,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง 9,130 บาท ร้านโกมลตรายาง 9,130 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 30/2562 ลว. 21/05/62

เดอืนมิถุนายน 2562

31 จ้างท าถงุผ้า 250 ใบ 30,000.00 28,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรีมูน จ ากดั 28,750 บาท บริษทั ทรีมูน จ ากดั 28,750 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 31/2562 ลว. 12/06/62

32 จ้างท าปกวฒิุบัตรและใบวฒิุบัตร 250 ชดุ 37,500.00 36,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์36,250 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์36,250 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 32/2562 ลว. 12/06/62

33 จ้างพมิพเ์อกสาร 250 เล่ม 37,500.00 36,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์36,250 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์36,250 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 33/2562 ลว. 12/06/62

34 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 9,600.00 9,557.24 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั 9,557.24 บาท บริษทั โตโยต้านนทบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั 9,557.24 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 34/2562 ลว. 17/06/62

สัญญาจา้ง



สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมอืง

เดอืนธันวาคม 2561

1 จ้างจัดท าแผนยทุธศาสตร์ ปี 2563-2566 1,500,000.00            1,498,770.40 e-bidding สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 1,492,000 บาท สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 1,492,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 8/2562 ลว. 06/12/61

เดอืนมกราคม 2562

2 จ้างผลิตสปอตโทรทัศน์พร้อมล่ามภาษามือและออกอากาศ2,000,000.00 2,096,950.00 e-bidding บริษทั เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั 1,671,408 บาท บริษทั เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั 1,671,408 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 16/2562 ลว. 09/01/62

3 จ้างผลิตสปอตวทิย ุและออกอากาศ 1,500,000.00 1,384,000.00 e-bidding บริษทั มาร์ช พอีาร์ จ ากดั 1,375,000 บาท บริษทั มาร์ช พอีาร์ จ ากดั 1,375,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 17/2562 ลว. 09/01/62

เดอืนมีนาคม 2562

4 จ้างพมิพร์วมกฎหมายเกีย่วกบัพรรคการเมือง 3,600,000.00 3,117,266.67 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์2,568,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์2,568,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 24/2562 ลว. 06/03/62

(หมายเหตุ ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธิ ีe-bidding วนัที่ 21 มีนาคม 2561 แล้วไม่ได้ผล จึงได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 56(2) ซ)

5 จ้างพมิพร์วมกฎหมายเกีย่วกบัพรรคการเมือง 3,600,000.00 3,117,266.67 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์2,568,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพมิพ ์2,568,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 25/2562 ลว. 06/03/62

(หมายเหตุ มีการจัดท าสัญญาเพิ่มเติม จ .24/2562 ลว.6 มีนาคม 2562)

เดอืนพฤษภาคม 2562

6 จ้างจัดท าระบบฐานขอ้มูลพรรคการเมือง 22,000,000.00           21,652,157.08 คัดเลือก บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 21,650,000 บาท บริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 21,650,000 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 26/2561 ลว. 24/05/62

(หมายเหตุ มีการจัดท าสัญญาเพิ่มเติม จ .24/2561 ลว. 27 กนัยายน 2561)

มีคุณสมบตัคิรบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดทุีร่ฐัตอ้งส่งเสรมิฯ หมวด 7

เดอืนตลุาคม 2561

1 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง 350,000.00               350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 2,410 บาท บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 2,410 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นตามกฎกระทรวง ก าหนดพสัดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

เดอืนพฤศจกิายน 2561

2 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง 350,000.00               350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 3,340 บาท บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 3,340 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นตามกฎกระทรวง ก าหนดพสัดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

เดอืนธันวาคม 2561

3 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง 350,000.00               350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 3,210 บาท บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 3,210 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นตามกฎกระทรวง ก าหนดพสัดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

เดอืนมกราคม 2562

4 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง 350,000.00               350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 3,490 บาท บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 3,490 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นตามกฎกระทรวง ก าหนดพสัดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

เดอืนกุมภาพันธ์ 2562



สขร.1

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญา

หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมอืง

5 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง 350,000.00               350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4,830 บาท บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4,830 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นตามกฎกระทรวง ก าหนดพสัดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

เดอืนมีนาคม 2562

6 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง 350,000.00               350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4,670 บาท บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 4,670 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นตามกฎกระทรวง ก าหนดพสัดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

เดอืนเมษายน 2562

7 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง 350,000.00               350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5,320 บาท บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 5,320 บาท มีคุณสมบัติครบถว้นตามกฎกระทรวง ก าหนดพสัดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7


