
 
 

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 

 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาทีต่กลง      

ซื้อหรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี 
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ 
ซื้อหรือจ้าง 

๑ ซื้อวัสดุงานบา้น 
งานครัว รวมจ านวน 
๓ รายการ 

๑๑๖,๗๓๔.๘๖ ๑๑๖,๗๓๔.๘๖ เฉพาะเจาะจง บริษัท สะพานหัน 
คิทเช่นแวร์ จ ากัด 
เสนอราคา 
๑๑๖,๗๓๔.๘๖ 

บริษัท สะพานหัน 
คิทเช่นแวร์ จ ากัด 
วงเงนิจดัซื้อ 
๑๑๖,๗๓๔.๘๖ 

มีคุณสมบัต ิ
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 
ของส านักงานฯ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๓๒๒/๒๕๖๒  
ลว. ๒ ก.ย. ๒๕๖๒ 

๒ ซื้อรองเท้าหุ้มสน้
และหุ้มข้อสีด า
ส าหรบัเจ้าหน้าที่
ต ารวจรฐัสภาและ
รองเท้าหุ้มสน้สีด า
ส าหรบัพนักงาน
บริการ ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๔๒,๗๐๐.- ๑๔๒,๗๐๐.- เฉพาะเจาะจง ร้านกปัตนัแคท 
รองเท้า หมวก และ
เครื่องหมาย  
โดย นางกัลยาณี  
บุญวธิวาเจรญิ  
เสนอราคา 
๑๔๒,๗๐๐.- 

ร้านกปัตนัแคท 
รองเท้า หมวก และ
เครื่องหมาย  
โดย นางกัลยาณี 
บุญวธิวาเจรญิ 
วงเงนิจดัซื้อ 
๑๔๒,๗๐๐.- 

มีคุณสมบัต ิ
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 
ของส านักงานฯ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๓๓๒/๒๕๖๒  
ลว. ๔ ก.ย. ๒๕๖๒ 

๓ ซื้อหมึกพิมพ์  
จ านวน ๔ รายการ 

๓๐๒,๒๗๕.- ๓๐๒,๒๗๕.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก ้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 
๓๐๒,๒๗๕.- 

บริษัท ริโก ้ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 
๓๐๒,๒๗๕.- 

มีคุณสมบัต ิ
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 
ของส านักงานฯ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๓๔๑/๒๕๖๒  
ลว. ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ 



 - ๒ - 
 

 
 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาทีต่กลง      

ซื้อหรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี 
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ 
ซื้อหรือจ้าง 

๔ ซื้ออุปกรณ์จดัเลี้ยง 
(ภาชนะบนโต๊ะ
อาหาร) ประจ าห้อง
จัดเลี้ยง ส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
รวมจ านวน  
๗ รายการ 

๑๕๓,๕๐๐.- ๑๕๓,๕๐๐.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นสว่นจ ากัด 
ปฐมลักษณ ์ 
เสนอราคา 
๑๕๓,๕๐๐.- 

ห้างหุ้นสว่นจ ากัด 
ปฐมลักษณ ์ 
วงเงนิจดัซื้อ 
๑๕๓,๕๐๐.- 

มีคุณสมบัต ิ
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 
ของส านักงานฯ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๓๔๙/๒๕๖๒  
ลว. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒ 

๕ ซื้อวัสดุการพิมพ์ 
จ านวน ๓ รายการ 

๔๙๒,๑๑๔.๔๐ ๔๙๒,๑๑๔.๔๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 
๔๙๒,๑๑๔.๔๐ 

บริษัท ริโซ่  
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 
วงเงนิจดัซื้อ 
๔๙๒,๑๑๔.๔๐ 

มีคุณสมบัต ิ
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 
ของส านักงานฯ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๓๕๕/๒๕๖๒  
ลว. ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ 

๖ ซื้อครุภัณฑ์ 
เครื่องต้มน้ าร้อน  
ขนาด ๓๖.๕ ลิตร  
จ านวน ๖ ถัง 
 

๑๑๒,๓๕๐.- ๑๑๒,๓๕๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัท มรกตไฮเทค 
จ ากัด เสนอราคา 
๑๑๒,๓๕๐.- 

บริษัท มรกตไฮเทค 
จ ากัด วงเงนิจัดซื้อ 
๑๑๒,๓๕๐.- 

มีคุณสมบัต ิ
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 
ของส านักงานฯ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๓๕๖/๒๕๖๒  
ลว. ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ไดร้ับการคดัเลือก
และราคาทีต่กลง      

ซื้อหรือจ้าง (บาท) 

เหตุผลที่คัดเลอืก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันท่ี 
ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการ 
ซื้อหรือจ้าง 

๗ ซื้อหมึกพิมพ์  
จ านวน ๘ รายการ 

๔๙๗,๕๕๐.- ๔๙๗,๕๕๐.- เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก ้ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 
๔๙๗,๕๕๐.- 

บริษัท ริโก ้ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด วงเงนิจัดซื้อ 
๔๙๗,๕๕๐.- 

มีคุณสมบัต ิ
ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามข้อก าหนด 
ของส านักงานฯ 

ใบสั่งซื้อ 
เลขที่ ๓๖๓/๒๕๖๒  
ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒ 


