
แบบ สขร. 1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนตุลาคม 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

 
 
 
 

************************* ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. จ้ างเหมาบริการเอกชนตำแหน่ ง
นักวิชาการฝึกอบรม 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณาห์นิภา สงภักด ี
27,000 บาท 

น.ส.จิณาห์นิภา สงภักด ี
27,000 บาท 

เปน็ผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 1/2564 
ลว. 13 พ.ย. 63 

2 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติ งานด้านการ
บริหารงานบุคคลและนิติการ 

367,500 367,500 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย ์
367,500 บาท 

นายชูเกียรติ ด่านธนะ
ทรัพย ์

367,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 2/2564 
ลว. 16 พ.ย. 63 

3 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 1,500 ใบ 
งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง บ.จามจุรโีปรดักส์ จำกดั 
15,000 บาท 

บ.จามจุรโีปรดักส์ จำกดั 
15,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 3/2564 
ลว. 18 พ.ย. 63 

4 จ้างทำหน้ากากอนามัยสีขาว จำนวน 
1,500 ช้ิน 

45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรณเพ็ญ อุ่นอบ 
45,000 บาท 

น.ส.วรรณเพ็ญ อุ่นอบ 
45,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 4/2564 
ลว. 17 ธ.ค. 63 

 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างดูแลและป้องกันกำจัดปลวก ค่าย
ลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ตรัง 

66,600 66,600 เฉพาะเจาะจง หจก.กติติภณัฑ์ ทรัพยเ์จรญิ 
66,600 บาท 

หจก.กติติภณัฑ์ ทรัพย์
เจรญิ 
66,600 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 5/2564 
ลว. 17 ธ.ค. 63 

2 จ้ า ง เห ม า รถ ตู้  เพื่ อ รั บ  – ส่ ง 
คณะทำงานกิจกรรมการพัฒนาผู้
กำกับลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ใน
โอกาสครบ 100 ปี 

36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา ประดิษฐคำ 
36,000 บาท 

 

นายวิทยา ประดิษฐคำ 
36,000 บาท 

 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 6/2564 
ลว. 18 ธ.ค. 63 

3 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet  
Pro 200 Color MFP 1 เครื่อง 

4,815 4,815 เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็ม ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) 
จำกัด สำนักงานใหญ ่

4,815 บาท 

บ.พีเอ็ม ออโตเมช่ัน 
(ประเทศไทย) 

จำกัด สำนักงานใหญ ่
4,815 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 7/2564 
ลว. 18 พ.ย. 63 

4 จ้างกำจัดแมลงตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 – 
ก.ย.64 รวม 12 เดือน 

20,400 20,400 เฉพาะเจาะจง บ.เซเว่น พลสั เซอร์วสิ จำกัด 
20,400 บาท 

บ.เซเว่น พลสั เซอร์วสิ 
จำกัด 

20,400 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 8/2564 
ลว. 18 ธ.ค. 63 

 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
- 2 – 

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5 จ้างดู แลและป้องกันกำจัดปลวก    
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 

57,780 57,780 เฉพาะเจาะจง บ.จอรจ์สตัน เซอร์วสิ กรุป๊ จำกดั 
57,780 บาท 

บ.จอรจ์สตัน เซอร์วสิ กรุป๊ 
จำกัด 

57,780 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 9/2564 
ลว. 18 ธ.ค. 63 

6 จ้างดูแลและป้องกันกำจัดปลวก 
ค่ายหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี 

51,360 51,360 เฉพาะเจาะจง บ.จอรจ์สตัน เซอร์วสิ กรุป๊ จำกดั 
51,360 บาท 

บ.จอรจ์สตัน เซอร์วสิ กรุป๊ 
จำกัด 

51,360 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 10/2564 
ลว. 18 ธ.ค. 63 

7 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ค่ ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ  
จั งห วั ดต รั ง ตั้ งแต่  1  ต .ค . 63             
– 30 ก.ย. 64 รวม 12 เดือน 

41,146 41,146 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปอร์ แอร์ เซอร์วสิ 
41,146 บาท 

ร้าน ปอร์ แอร์ เซอร์วสิ 
41,146 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 11/2564 
ลว. 18 พ.ย. 63 

8 ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิง สำหรับรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 2 กอ 1373 กทม. 
และหมายเลขทะเบียน ฮว 4058 กทม 
จำนวน 2 คัน 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) 
216,000 บาท 

บริษัท ปตท จำกัด 
(มหาชน) 

216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ 1/2564 
ลว. 18 ธ.ค. 63 

 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9 ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงฯ เพื่อใช้สำหรับ
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 

246,000 246,000 เฉพาะเจาะจง บ.จันทรเ์พ็ญแกส๊ จำกัด 
246,000 บาท 

บ.จันทรเ์พ็ญแกส๊ จำกัด 
246,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ 2/2564 
ลว. 18 ธ.ค. 63 

10 ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงฯ เพื่อใช้สำหรับ
ค่ ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดตรัง 

300,000 300,000 เฉพาะเจาะจง บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ จำกัด 
300,000 บาท 

บ.ตรังจังหวัดพาณิชย์ 
จำกัด 

300,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 3/2564 
ลว. 18 ธ.ค. 63 

11 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  
จำนวน 2 เครื่อง 

120,696 120,696 เฉพาะเจาะจง บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด 
120,696 บาท 

บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

120,696 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งเช่า 1/2564 
ลว. 18 ธ.ค. 63 

12 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส่วนอำนวยการ 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นายภัทระ พัฒนะภมู ิ
216,000 บาท 

นายภัทระ พัฒนะภมู ิ
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 12/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี 

420,000 420,000 เฉพาะเจาะจง นางกัญจนพร กระจา่งแจ่ม 
420,000 บาท 

นางกัญจนพร กระจา่งแจ่ม 
420,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 13/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

14 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นายอรรคสิทธิ์ ภักดีม ี
216,000 บาท 

นายอรรคสิทธิ์ ภักดีม ี
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 14/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

15 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกญัญา แสนศร ี
216,000 บาท 

นางสาวสุกญัญา แสนศร ี
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 15/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

16 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย  ฟ้าครอบ 
216,000 บาท 

นางสาวหนึ่งฤทัย  ฟ้า
ครอบ 

216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 16/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
- 5 – 

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรอืจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
นิติกร 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นายวีระชัย มาดะมัน 
216,000 บาท 

นายวีระชัย มาดะมัน 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 17/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

18 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
นิติกร 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิษา นิม่นวล 
216,000 บาท 

นางสาวสุนิษา นิม่นวล 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 18/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

19 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีรตัน์ ปานอยู ่
216,000 บาท 

นางสาวจุรีรตัน์ ปานอยู ่
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 19/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

20 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวนสิรา  ดีขาย 
216,000 บาท 

นางสาวนสิรา  ดีขาย 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 20/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
- 6 – 

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

21 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นางนิภาพรรณ  วงษ์ทับทิม 
216,000 บาท 

นางนิภาพรรณ   วงษ์ทับทิม 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 21/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

22 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
บริหารการเงินและบัญชี 

420,000 420,000 เฉพาะเจาะจง นางวีรณา พิธศิฐ 
420,000  บาท 

นางวีรณา พิธศิฐ 
420,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 22/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

23 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
นายช่างโยธา ส่วนอำนวยการ 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นายธนกร ส่องแสง 
216,000 บาท 

นายธนกร ส่องแสง 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 23/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

24 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สารบรรณ 

162,360 162,360 เฉพาะเจาะจง นายอนนท์ ทองใบ 
162,360 บาท 

นายอนนท์ ทองใบ 
162,360 บาท 

เปน็ผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 24/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

 
 
 



แบบ สขร. 1 
- 7 – 

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

25 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
แม่บ้าน 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นางนิภาพรรณ  วงษ์ทับทิม 
216,000 บาท 

นางนิภาพรรณ   วงษ์ทับทิม 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 25/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

26 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ 

146,040 146,040 เฉพาะเจาะจง นายสรุพล แก้วเกื้อกลู 
146,040 บาท 

นายสรุพล แก้วเกื้อกลู 
146,040 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 26/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

27 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง 
นักจัดการงานทั่วไป 
ส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์  

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร สีพลอยนลิ 
216,000 บาท 

นายเสกสรร สีพลอยนลิ 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 27/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

28 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส่วนพัฒนารายได้และสิทธิประโยชน์ 
 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรลภสั ทองอิ่ม 
216,000 บาท 

นางสาวพรลภสั ทองอิ่ม 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตามข้อกำหนด
และเสนอราคา
ต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 28/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

 
 
 



แบบ สขร. 1 
- 8 – 

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

29 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา  
ส่ วนพัฒนาลูกเสื อและบุ คลากร
ทางการลูกเสือ 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพจนันทน์ สระทองห้อย 
216,000 บาท 

นางสาวพจนันทน์ สระทองห้อย 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 29/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

30 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
นักวิชาการฝึกอบรม  
ส่ วนพัฒนาลูกเสื อและบุ คลากร
ทางการลูกเสือ 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธิ์ สวัสดิ์วงค ์
216,000 บาท 

นายเอกสิทธิ์ สวัสดิ์วงค ์
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 30/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

31 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
นักวิชาการฝึกอบรม  
ส่ วนพัฒนาลูกเสื อและบุ คลากร
ทางการลูกเสือ 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวธญัชนก แซ่อึ้ง 
216,000 บาท 

นางสาวธญัชนก แซ่อึ้ง 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 31/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

32 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ 

240,000 240,000 เฉพาะเจาะจง นายนันทน์พัทธ์ ศรีธัญรตัน ์
240,000 บาท 

นายนันทน์พัทธ ์ศรีธัญรตัน ์
240,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 32/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

 
 
 



แบบ สขร. 1 
- 9 – 

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

33 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ 
 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนดิาภา โชติชัย 
216,000 บาท 

นางสาวชนดิาภา โชติชัย 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 33/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

34 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส่วนกิจการค่ายลูกเสือ 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นายกญศิโกศัลย์ เกตุวตัถา 
216,000 บาท 

นายกญศิโกศัลย์ เกตุวตัถา 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 34/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

35 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหน่ง 
เจ้าพนักงานธรุการ ค่ายหลวงบ้านไร ่
จังหวัดราชบุร ี

145,680 145,680 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์แรม แย้มเกต ุ
145,680 บาท 

นางจันทร์แรม แย้มเกต ุ
145,680 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 35/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

36 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหน่ง 
นักจัดการงานทั่วไป ค่ายหลวงบ้านไร ่
จังหวัดราชบุร ี

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นายบรรพต พลกายา 
216,000 บาท 

นายบรรพต พลกายา 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 36/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

 
 
 



แบบ สขร. 1 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

37 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง
พนักงานบริการ ค่ายหลวงบ้านไร่ 
จังหวัดราชบุรี 
 

127,080 127,080 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร นาคสาทา 
127,080 บาท 

นายธนภัทร นาคสาทา 
127,080 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 37/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

38 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหน่ง
เจ้าหนา้ที่จัดการงานทั่วไป  
ค่ายหลวงบ้านไร ่

178,680 178,680 เฉพาะเจาะจง นายสุทศัน์ กราบเคหะ 
178,680 บาท 

 

นายสุทศัน์ กราบเคหะ 
178,680 บาท 

 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 38/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

39 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหน่ง 
พนักงานบริการ คา่ยลูกเสือวชิราวุธ 

127,080 127,080 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  เปีย่มสอาด 
127,080 บาท 

นายปรีชา  เปีย่มสอาด 
127,080 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 39/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

40 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหน่ง 
พนักงานบริการ คา่ยลูกเสือวชิราวุธ 

127,080 127,080 เฉพาะเจาะจง นายอุดร  แก้วชา 
127,080 

นายอุดร  แก้วชา 
127,080 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 40/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

 
 
 



แบบ สขร. 1 
- 11 – 

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

41 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหนง่ 
พนักงานบริการ คา่ยลูกเสือวชิราวุธ 

127,080 127,080 เฉพาะเจาะจง นายวธินันต์ บตุร ณ รังษ ี
127,080 บาท 

นายวธินันต์ บตุร ณ รังษ ี
127,080 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 41/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

42 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหน่ง
เจ้าหนา้ที่จัดการงานทั่วไป  
ค่ายลกูเสือวชิราวุธ 

178,680 178,680 เฉพาะเจาะจง นายมนสัวี  สระแก้ว 
178,680 บาท 

นายมนสัวี  สระแก้ว 
178,680 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 42/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

43 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหน่ง 
นักจัดการงานทั่วไป  
ค่ายลกูเสือวชิราวุธ 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นายก่อเกยีรติ เอี้ยพิน 
216,000 บาท 

นายก่อเกยีรติ เอี้ยพิน 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 43/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

44 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหน่ง 
นักจัดการงานทั่วไป  
ค่ายลกูเสือวชิราวุธ 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นายพีรพัฒน์ ศริิธร 
216,000 บาท 

นายพีรพัฒน์ ศริิธร 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 44/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

 
 
 



แบบ สขร. 1 
- 12 – 

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

45 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง 
นายช่างโยธา ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
 
 

178,680 178,680 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ บรรจงอักษร 
178,680 บาท 

นายอนุพงษ์ บรรจงอักษร 
178,680 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 45/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

46 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหน่ง 
นักจัดการงานทั่วไป  
ค่ายลกูเสือรตัรสาร 
จังหวัดสงขลา 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวคนึงนิตย์ พุม่หมอ 
216,000 บาท 

นางสาวคนึงนิตย์ พุม่หมอ 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 46/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

47 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหน่ง 
เจ้าหนา้ที่จัดการงานทั่วไป 
ค่ายลกูเสือรตัรสาร จังหวดัสงขลา 

178,680 178,680 เฉพาะเจาะจง นายดำรงค์ คำแก้ว 
178,680 บาท 

นายดำรงค์ คำแก้ว 
178,680 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 47/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

48 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหน่ง
เจ้าหนา้ที่จัดการงานทั่วไป  
ค่ายลกูเสือรตัรสาร จังหวดัสงขลา 

178,680 178,680 เฉพาะเจาะจง นางบุปผา แก้วประดิษฐ ์
178,680 บาท 

นางบุปผา แกว้ประดิษฐ ์
178,680 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 48/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

 
 
 



แบบ สขร. 1 
- 13 – 

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

49 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานตำแหน่ง 
พนักงานบริการ ค่ายลูกเสือรัตรสาร 
จังหวัดสงขลา 
 
 

100,775.80 100,775.80 เฉพาะเจาะจง นายกฤติพงศ์ มณีพงศ ์
100,775.80 บาท 

นายกฤติพงศ์ มณีพงศ ์
100,775.80 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 49/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

50 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหน่ง 
นายช่างโยธา  
ค่ายลกูเสือไทยเฉลิมพระเกียรต ิ
จังหวัดตรัง 

178,680 178,680 เฉพาะเจาะจง นายวรุฒ รอดกลู 
178,680 บาท 

นายวรุฒ รอดกลู 
178,680 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 50/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

51 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหน่ง 
นักจัดการงานทั่วไป 
ค่ายลกูเสือไทยเฉลิมพระเกียรต ิ
จังหวัดตรัง 

216,000 216,000 เฉพาะเจาะจง นางเสาวนีย์  สิทธิชัย 
216,000 บาท 

นางเสาวนีย์  สิทธิชัย 
216,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 51/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

 
 

 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

52 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหน่ง 
พนักงานบริการ 
ค่ายลกูเสือไทยเฉลิมพระเกียรต ิ
จังหวัดตรัง 

127,080 127,080 เฉพาะเจาะจง นายวัย สังข์ทอง 
127,080 บาท 

นายวัย สังข์ทอง 
127,080 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 52/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

53 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานดา้น
นโยบายและแผน 

420,000 420,000 เฉพาะเจาะจง นายสกนธ์ ชุมทัพ 
420,000 บาท 

นายสกนธ์ ชุมทพั 
420,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 53/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

54 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานด้าน
บริหารงานตา่งประเทศ 

420,000 420,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอจัฉรา สากระจาย 
420,000 บาท 

นางสาวอจัฉรา สากระจาย 
420,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 51/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

55 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานด้าน 
บุคลากรทางการลูกเสือ 

420,000 420,000 เฉพาะเจาะจง นายวีระกลุ  อรณัยะนาค 
420,000 บาท 

นายวีระกลุ  อรณัยะนาค 
420,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 52/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

 
 
 



แบบ สขร. 1 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

56 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหน่ง 
ด้านกฎหมาย 

240,000 240,000 เฉพาะเจาะจง นายชูชัย  งามวสุลักษณ ์
240,000 บาท 

นายชูชัย  งามวสุลักษณ ์
240,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 56/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

57 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานดา้น
ทรัพย์สินและสิทธปิระโยชน์  
และงานด้านพัสด ุ

117,419.35 117,419.35 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์  แจ้งเพชร 
117,419.35 บาท 

นายสุวิทย์  แจ้งเพชร 
117,419.35 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 57/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

58 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานตำแหนง่
พนักงานบริการ  
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 

99,067 99,067 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  เจรญิสมุทรกลุ 
99,067  บาท 

นายนิพนธ์  เจรญิสมุทรกลุ 
99,067  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 58/2564 
ลว. 21 ธ.ค. 63 

59 จ้างเหมามทำความสะอาดอาคาร 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ
(อาคารเฉลมิ ฯ 84 พรรษา) 
จำนวน 3 คน 

499,968 499,968 เฉพาะเจาะจง นางสาวคริษฐ์ษธร คำนวณศิลป ์
499,968 บาท 

นางสาวคริษฐ์ษธร คำนวณศิลป ์
499,968 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 59/2564 
ลว. 25 ธ.ค. 63 

 
 
 



แบบ สขร. 1 
- 16 – 

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

60 ซื้อน้ำมันแกส๊โซฮอล์ น้ำมันดเีซล  
น้ำมันเครื่อง น้ำมนัหล่อลื่น 
น้ำมันเบรก น้ำกลั่น  
สำหรับเติมรถยนต์ รถตดัหญา้ 
เครื่องตดัหญ้า รถฟาร์มแทรกเตอร ์
เครื่องพ่นหมอกควนั 

60,480 60,480 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมหนองโพ 
ราชบุร ี

60,480 บาท 

สหกรณ์โคนมหนองโพ 
ราชบุร ี

60,480 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ 4/2564 
ลว. 29 ธ.ค. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร. 1 

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 
ซีซ ี

1,288,000 1,288,000 e - bidding บ.โตโยต้า ริบรา จำกดั 
1,288,000 

บ.โตโยต้า ริบรา จำกดั 
1,288,000 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องและ
เสนอราคาอยู่ใน
วงเงิน
งบประมาณและ
ต่ำกว่าราคา
กลาง 

สัญญาซื้อ 1/2564 
ลว. 6 ม.ค. 64 

2 ตรวจเช็คสภาพรถยนต์นสิสัน 
ทะเบียน ฮว 4058 กทม 

9,299.37 9,299.37 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนสิสันเซลล์ จำกดั 
9,299.37 บาท 

บ.สยามนสิสันเซลล์ จำกดั 
9,299.37 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 60/2564 
ลว. 14 ม.ค. 64 

3 จัดจ้างอัดภาพพร้อมเข้ากรอบรปู
เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ ชลพนากร 
6,000 บาท 

นายโสภณ ชลพนากร 
6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 61/2564 
ลว. 14 ม.ค. 64 

 
 
 



แบบ สขร. 1 
- 2 – 

 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

4 จัดจ้างตดิตั้งอินเตอร์เนต็พร้อม
กระจายสัญญาณ 

12,840 12,840 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จำกัด 
(มหาชน) 

12,840 บาท 

บริษัท ทีโอที จำกัด 
(มหาชน) 

12,840 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 62/2564 
ลว. 14 ม.ค. 64 

5 จัดจ้างขยายและปรบัปรุงอินเตอร์เนต็
สื่อสารผ่านระบบใยแก้วนำแสง ภายใน
ค่ายลกูเสือไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

60,134 60,134 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จำกัด 
(มหาชน) 

60,134 บาท 

บริษัท ทโีอที จำกัด 
(มหาชน) 

60,134 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 63/2564 
ลว. 14 ม.ค. 64 

6 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งที่มี
ราคาต่ำกวา่ 1 ล้านบาท รวม 1 
รายการ รถยนต์นั่งส่วนกลาง 

734,000 734,000 e - bidding บ.โตโยต้า กรุงไทย จำกัด 
734,000 บาท 

บ.โตโยต้า กรุงไทย จำกัด 
734,000 บาท 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องและ
เสนอราคาอยู่ใน
วงเงิน
งบประมาณและ
ต่ำกว่าราคา
กลาง 

สัญญาซื้อ 2/2564 
ลว. 29 ม.ค. 64 

 
 
 



แบบ สขร. 1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ ์
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

วันที่ 1 เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 ซื้อน้ำมันเช้ือเพลิงสำหรับรถยนต ์
หมายเลขทะเบียน 1 นข 7546 กทม. 

72,000 72,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) 

72,000 บาท 

บริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน) 

72,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ 5/2564 
ลว. 24 ก.พ. 64 

2 ครุภณัฑส์นามที่มรีาคาต่อหน่วยต่ำ
กว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ 

930,000 930,000 e - bidding หจก.รากแก้ว 2015 
930,000 บาท 

หจก.รากแก้ว 2015 
930,000 บาท 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ
ถูกต้องและ
เสนอราคาอยู่ใน
วงเงิน
งบประมาณและ
ต่ำกว่าราคา
กลาง 

สัญญาซื้อ 3/2564 
ลว. 25 ก.พ. 64 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
 

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนมีนาคม 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างเปลี่ยนที่น่ังรถตู้ หมายเลข
ทะเบียน 1 นข.7546 

66,340 66,340 เฉพาะเจาะจง บ.นิพนธ์การช่าง จำกัด 
12,840 บาท 

บ.นิพนธ์การช่าง จำกัด 
12,840 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 64/2564 
ลว. 9 มี.ค. 64 

2 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องสำรอง
ไฟฟ้า Smart UPS2200 

20,330 20,330 เฉพาะเจาะจง บ.เซิร์ฟเวอร์ทเูดย ์
 (ประเทศไทย จำกัด 

(สำนักงานใหญ่) 
60,134 บาท 

บ.เซิร์ฟเวอร์ทเูดย ์
 (ประเทศไทย จำกัด 

(สำนักงานใหญ่) 
60,134 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 65/2564 
ลว. 10 ม.ีค. 64 

3 จ้างตรวจเช็คสภาพรถฟารม์
แทรกเตอร ์

776 776 เฉพาะเจาะจง บ.คูโบต้าพาน แทรกเตอร์ 
ราชบุรี จำกัด 

776 บาท 

บ.คูโบต้าพาน แทรกเตอร์ 
ราชบุรี จำกัด 

776 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 66/2564 
ลว. 10 มี.ค. 64 

4 จัดซื้ออุปกรณ์ โครงการฝึกอบรม
บุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำของ
สถาบันดำรงราชานุภาพสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

60,970 60,970 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 
60,970 บาท 

องค์การค้าของ สกสค. 
60,970 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ 6/2564 
ลว. 18 มี.ค. 64 

 
 
 
 



แบบ สขร. 1 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนมีนาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 จัดซื้อวสัดุงานบา้นงานครัว  
จำนวน 11 รายการ 

21,207.40 21,207.40 เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนากร เทรดดิ้ง 1980 
จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

21,207.40 บาท 

บ.วัฒนากร เทรดดิ้ง 1980 
จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

21,207.40 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ 7/2564 
ลว. 18 มี.ค. 64 

6 จ้างติดตั้งท่อบายพาส ขนาด 2 นิ้ว 
ระบบน้ำประปาเข้าอาคาร 

31,993 31,993 เฉพาะเจาะจง บ.ซีที พลัส จำกัด 
31,993 บาท 

บ.ซีที พลัส จำกัด 
31,993 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 67/2564 
ลว. 24 มี.ค. 64 

7 จ้างเหมาเอกชนปฏิบตัิงานดา้น
ทรัพย์สินและสิทธปิระโยชน์ และงาน
ด้านพัสดุ จำนวน 1 ราย 

210,000 210,000 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์ แจ้งเพชร 
210,000 บาท 

นายสุวิทย์ แจ้งเพชร 
210,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 68/2564 
ลว. 24 มี.ค. 64 

8 จัดซื้อวสัดสุำนักงาน  
จำนวน 1 รายการ 

1,391 1,391 เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนากร เทรดดิ้ง 1980 
จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

1,391 บาท 

บ.วัฒนากร เทรดดิ้ง 1980 
จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

1,391 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ 8/2564 
ลว. 26 มี.ค. 64 

 
 
 



แบบ สขร. 1 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนมีนาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

9 จัดซื้อวสัดสุำนักงาน  
จำนวน 5 รายการ 

5,606.80 5,606.80 เฉพาะเจาะจง บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท.เซ็นเตอร์ 
จำกัด 

5,606.80 บาท 

บ.ที.เอ็น.แม็คเน็ท.เซ็น
เตอร์ จำกัด 

5,606.80 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ 9/2564 
ลว. 26 มี.ค. 64 

10 จัดซื้อวสัดสุำนักงาน  
จำนวน 5 รายการ 

5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 
5,600 บาท 

องค์การค้าของ สกสค. 
5,600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ 10/2564 
ลว. 26 มี.ค. 64 

11 จัดซื้อ License และเก็บ Log on 
Cloud ต่อป ี

4,815 4,815 เฉพาะเจาะจง บ. โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จำกัด 

4,815 บาท 

บ. โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จำกัด 

4,815 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ 11/2564 
ลว. 26 มี.ค. 64 

12 ซื้อกล่องเก็บเอกสาร จำนวน 300 ใบ 
และกล่องพลาสติกเก็บอุปกรณ์งาน
บ้านงานครัว จำนวน 10 ใบ 

22,363 22,363 เฉพาะเจาะจง บ.วัฒนากร เทรดดิ้ง 1980 
จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

22,363 บาท 

บ.วัฒนากร เทรดดิ้ง 1980 
จำกัด (สำนักงานใหญ่) 

22,363 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ 12/2564 
ลว. 30 มี.ค. 64 

 
 
 



แบบ สขร. 1 
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนมีนาคม 

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

13 จัดซื้อวสัดุ – อุปกรณ์ โครงการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้น
หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับ
ลกูเสือ (L.T.C.) 

5,487 5,487 เฉพาะเจาะจง องค์การค้าของ สกสค. 
5,487 บาท 

องค์การค้าของ สกสค. 
5,487 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งซื้อ 13/2564 
ลว. 30 มี.ค. 64 

14 จัดจ้างตดิตั้งสัญญาณโทรศัพท์และ
อินเตอรเ์นต็ สำนกังานลกูเสือ
แห่งชาติ ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 
84 พรรษา 

15,515 15,515 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จำกัด (มหาชน) 
15,515 บาท 

บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จำกัด (มหาชน) 
15,515 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ตรงตาม
ข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ใบสั่งจ้าง 69/2564 
ลว. 30 มี.ค. 64 

 


