
*

งานจัดซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

  (ผูเสนอราคา)  (ราคา) (ผูไดรับคัดเลือก)  (ราคา)

1        3,692,681.28           3,692,681.28 คัดเลือก        3,243,692.16        3,025,670.40

 (รวม VAT)  (รวม VAT)  (รวม VAT)   (ไมรวม VAT)

KT & G Corporation  34,135,499.52 

(รวม VAT)

3       15,161,472.00         14,446,540.80 15,655,760.64      14,118,722.15     

 (รวม Vat)  (รวม Vat)  (รวม Vat)  (ไมรวม Vat)

15,747,222.53      

 (รวม Vat)

18,194,999.04      

 (รวม Vat)

แผนยาสูบ จํานวน 345,600 

กิโลกรัม (บรรจุหีบละ 200 

กิโลกรัม)

บจก. พี.ประชุม

สัญญาเลขที่ จ.10/2564

ใบสั่งเลขที่ 

21130265/S/08/21

ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564

2

สัญญาเลขที่ จ.8/2564

ใบสั่ง 21130265/S/03/21

ลงวันที่ 17 กันยายน 2564

พี พี ฟลม ขนาด 117 มม. x 

3,600 ม. จํานวน 23,040 มวน

เปนผูเสนอราคารายเดียว 34,634,718.72 

(รวม VAT)

 32,896,696.32 

(รวม VAT)

e-bidding KT & G 

Corporation

 30,935,513.09 

(ไมรวม VAT)

ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1)

(ข)

STENTA FILMS (M) 

SDN.BHD.

คัดเลือก PT. Indopoly 

Swakarsa Industry 

Tbk. 

PT. Indopoly 

Swakarsa Industry 

Tbk. 

สัญญาเลขที่ จ.9/2564

ใบสั่งเลขที่ 

21130265/S/07/21

ลงวันที่ 28 กันยายน 2564

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2564

ฝายจัดหาและรักษาพัสดุ กองจัดหาตางประเทศและออกของ

วันที่  1-31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
ตกลงซื้อหรือจาง

ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ชนิดมวน

 แบบเรียบ ขนาด 53.6 มม. X

 6,000 ม.  จํานวน 5,760 มวน

PT. BUKIT MURIA 

JAYA

PT. BUKIT MURIA 

JAYA

ตาม พรบ.การจัดซื้อฯ พ.ศ.

 2560  มาตรา 56 (1) (ค)

เอกสารแนบ 2 

 

 



*

งานจัดซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

  (ผูเสนอราคา)  (ราคา) (ผูไดรับคัดเลือก)  (ราคา)

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจาง

**รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
     ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง
ตกลงซื้อหรือจาง

 บมจ. วินเนอรกรุป 

เอ็นเตอรไพรซ

 4,494,000.00

(รวม vat)

หจก. รณชัยเทรดดิ้ง  4,684,460.00

(รวม vat)

5       10,581,916.51         10,581,916.51 10,810,581.50      9,319,262.40       

 (รวม Vat)  (รวม Vat)  (รวม Vat)  (ไมรวม Vat)

12,429,120.00      

 (รวม Vat)

6        4,986,200.00           4,986,200.00 4,919,860.00       4,879,200.00       

 (รวม Vat)  (รวม Vat)  (รวม Vat)  (รวม Vat)

4,977,640.00       

 (รวม Vat)

ลงชื่อ

4 สัญญาเลขที่ 195/2564        

 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564

Cocoa Powder จํานวน 

40,000 กิโลกรัม

 6,634,000.00

(รวม vat)

 6,634,000.00

(รวม vat)

คัดเลือก บมจ. วินเนอรกรุป 

เอ็นเตอรไพรซ

หัวหนากองจัดหาตางประเทศและออกของ

…………………………………………………..

     (นายคณิต  ตอสกุล)

 4,483,300.00

(รวม vat)

ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจาง

 พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (1) 

(ค)

สัญญาเลขที่ จ.11/2564

ใบสั่ง 21130265/S/09/21

ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564

บจก.มูดันเจียง 

เฮิงเฟง เปเปอร

บจก.สุขสวัสดิ์ คอน

เวิรทติ้ง เซ็นเตอร

กระดาษพันกนกรองสีขาว 

ชนิดมวน ขนาด 34 กรัม/ตร.ม.

 ความกวาง 570 มม. ความ

ยาว 8,500 ม. จํานวน 960 

มวน

คัดเลือก บจก.มูดันเจียง เฮิง

เฟง เปเปอร

ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1)

(ค)

สัญญาเลขที่ 230/2564

ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

บจก. เทพวงศ 

อินเตอรเทรด

Menthol จํานวน 4,000 

กิโลกรัม

คัดเลือก บจก. เอ็น.อาร.พัฒนา บจก. เอ็น.อาร.

พัฒนา

ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจาง

พ.ศ.2560 มาตรา 56 (1)

(ค)
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