
สขร.1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

ใบสั่งซ้ือ

เดือน ธนัวาคม 2564

1
จดัซ้ือครุภณัฑ์ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน 

จ านวน 8 รายการ
152,206.00              141,935.50              เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไทยวิศวลักษณ์ 136,585.50 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไทยวิศวลักษณ์ 136,585.50 บาท มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 1/2565 ลว. 23/12/64

2 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ จ านวน 7 รายการ 40,133.64 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากดั 35,524.00 บาท บริษัท อาทรพาณิชย์ จ ากดั 35,524.00 บาท มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 2/2565 ลว. 30/12/64

เดือน มกราคม 2565

3 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ 40,000.00 39,169.49 เฉพาะเจาะจง บรัท อาทรพาณิชย์ จ ากดั 39,169.49 บาท บรัท อาทรพาณิชย์ จ ากดั 39,169.49 บาท มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 3/2565 ลว. 4/1/65

4 จดัซ้ือชุดตรวจ ATK จ านวน 100 ชุด 5,000.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บรัท อาทรพาณิชย์ จ ากดั 4,815.00 บาท บรัท อาทรพาณิชย์ จ ากดั 4,815.00 บาท มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 4/2565 ลว. 13/1/65

เดือน กุมภาพันธ ์2565

5 จดัซ้ือครุภณัฑ์ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่  จ านวน 5 รายการ
219,470.00              217,638.00              เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ที.พี.ออดิโอ 217,638.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ที.พี.ออดิโอ 217,638.00 บาท มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ ซ. 5/2565 ลว. 14/2/65

ใบสั่งจ้าง

เดือน ตุลาคม 2564

1 จดัจา้งท าตรายาง จ านวน 7 อนั 1,300.00                  1,300.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง 1,300.00 บาท ร้านโกมลตรายาง 1,300.00 บาท มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 1/2564 ลว. 14/10/64

เดือน พฤศจิกายน 2564

2 จดัจา้งพิมพ์แฟ้มกระดาษส าหรับใส่เอกสาร

ประชุม จ านวน 5,000 แฟ้ม
58,000.00                58,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท เพจเมคเกอร์ จ ากดั 58,000.00 บาท บริษัท เพจเมคเกอร์ จ ากดั 58,000.00 บาท มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 2/2564 ลว. 8/11/64

เดือน ธนัวาคม 2564

3 จดัจา้งท าตรายาง จ านวน 6 อนั 2,500.00                  2,500.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง 2,500.00 บาท ร้านโกมลตรายาง 2,500.00 บาท มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 3/2564 ลว. 20/12/64

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

กองทนุเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมอืง



เดือนมกราคม 2565

4 จดัจา้งพิมพ์คู่มือการจดัสรรฯ ประจ าป ี2565 

จ านวน 350 เล่ม
60,000.00                56,175.00                เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพิมพ์ 56,175.00

 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพิมพ์ 

56,175.00 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 4/2565 ลว. 18/1/65

5 จดัจา้งท าตรายาง จ านวน 13 อนั 4,000.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง 3,850.00 บาท ร้านโกมลตรายาง 3,850.00 บาท มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 13/2565 ลว. 9/2/65

6
จา้งพิมพ์หนังสือรายงานการด าเนินงานของ

กองทุนฯ ประจ าป ี2562-2563     จ านวน 

500 เล่ม

200,000.00 133,750.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพิมพ์ 

133,750.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพิมพ์ 

133,750.00 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 14/2565 ลว. 15/2/65

7
จา้งตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ฮร 

5097
12,608.45 11,658.29 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั 

11,658.29 บาท

บริษัท โตโยต้านนทบรีุ ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากดั 

11,658.29 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 15/2565 ลว. 28/2/65

เดือน มีนาคม 2565

8 จดัจา้งท าตรายาง จ านวน 7 อนั 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโกมลตรายาง 1,200.00 บาท ร้านโกมลตรายาง 1,200.00 บาท มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 16/2565 ลว. 7/3/65

9
จดัจา้งท าปกวุฒิบตัร พร้อมใบวุฒิบตัร จ านวน

 250 ชุด
37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพิมพ์ 37,500.00

 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สหายบล๊อกและการพิมพ์ 

37,500.00 บาท
มีคุณสมบติัครบถ้วนเสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ จ. 17/2565 ลว. 7/3/65

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุทีร่ฐัต้องส่งเสรมิฯ หมวด 7

เดือน กันยายน 2564 (100,000 บาท)

1 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,650 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,650 บาท

2 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 940 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 940 บาท

3 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,300 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,300 บาท

4 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 500 บาท

5 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,250 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,250 บาท

เดือน ตุลาคม 2564 (100,000 บาท)

7 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 2,050 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 2,050 บาท

8 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 740 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 740 บาท

9 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1250 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1250 บาท

เดือน พฤศจิกายน 2564 (100,000 บาท)

10 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 740 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 740 บาท

11 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,425 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,425 บาท

12 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,000 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,000 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7



13 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,320 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,320 บาท

14 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 820 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 820 บาท

15 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,140 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,140 บาท

16 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 740 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 740 บาท

เดือน ธนัวาคม 2564 (100,000 บาท)

17 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 730 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 730 บาท

18 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,260 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,260 บาท

เดือน มกราคม 2565 (100,000 บาท)

19 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,770 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,770 บาท

20 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 930 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 930 บาท

เดือน กุมภาพันธ ์2565 (100,000 บาท)

21 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,340 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,340 บาท

22 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,310 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,310 บาท

23 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,500 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,500 บาท

24 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 810 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 810 บาท

25 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,080 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,080 บาท

26 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 8,333.33                  8,333.33                  เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,200 บาท บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 1,200 บาท

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7

มีคุณสมบติัครบถ้วนตามกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมฯ หมวด 7




