
เลขที่เอกสาร(ใบ PO) ประเภท

ขอใหแผนกพัสดุดําเนินการตอสัญญาเชารถโฟลคลิฟท

 (FORKLIFT)  พลังงานไฟฟา จํานวน 2 คัน

18/11/2563 64RE00102 แผนกไอน้ําและประปา วิธีเฉพาะเจาะจง ติดตั้งมิเตอรวัดน้ําประปาภายในโรงงานจํานวน1งาน 14/12/2563 64OR00110 ใบสั่งซื้อ บริษัท ออนเดอะทอป จํากัด 158,895.00

บริษัท ยูพีเค เอเซีย

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 149,372.00

ขออนุมัติจัดซื้อและติดตั้งมานสํานักงานฝายผลิต

จํานวน 1 งาน

วิธีเฉพาะเจาะจง งานจางเหมาติดตั้งทอ HDPE ขนาด 4 นิ้ว เพื่อรับน้ําจาก

การประปาสวนภูมิภาคเขามาเก็บที่ถังจายน้ําประปา

ขอใหแผนกพัสดุดําเนินการเชารถโฟลคลิฟท

 (FORKLIFT) พลังงานไฟฟา จํานวน 1 คัน

บจ สยามอินเตอรเนชั่นแนล

โปรดักส

รายงานการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปงประมาณ 2564

1/10/2563 64RE0009

สัญญา

64OR0015

เอกสารขออนุมัติดําเนินการซื้อ/จาง

64RE0014 64OR0003 ใบสั่งเชา

บริษัท พีเอ็มเอส เมนเทน

แนนซ แอนดคลีนเซอรวิส 

จํากัด

บริษัท มาเตฮัน สยามแลมปดา

ขอซื้อ Plate heat exchangerแผนกการผลิต

วันเดือนป เลขที่เอกสาร
ชื่อเรื่องหนวยงาน

วันเดือนป
หรือเลขที่สัญญา

วิธีจัดซื้อจัดจาง

แผนกยานพาหนะ

แผนกไอน้ําและประปา

กองการผลิต

64RE0012116/11/2563 64OR00094

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนกไอน้ําและประปา

แผนกยานพาหนะ

178,369.0064OR0011418/11/2563 64RE00136 จางเหมาลางทําความสะอาดรางน้ํามันเตา

321,000.00

ใบสั่งจาง

เอกสารอนุมัติดําเนินการซื้อ/จาง

ใบสั่งซื้อ64OR0008130/11/2563

15/12/2563

9/10/2563

หจก.รุงสวัสดิ์ การชาง 54

ผูขาย
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จาง

วิธีเฉพาะเจาะจง 235,627.69

64OR00067 ใบสั่งจาง

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเดชา เชิดชู 400,000.00

บริษัท มาเตฮัน สยามแลมปดา 719,040.00

64RE00104 แผนกการผลิต วิธีเฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจางโอเวอรฮอล P532A 24/11/2563

64RE00113 64OR00124

64RE0014223/11/2563 103,790.00

12/11/2563

13/11/2563

9/9/2563



เลขที่เอกสาร(ใบ PO) ประเภท

รายงานการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปงประมาณ 2564

สัญญา

เอกสารขออนุมัติดําเนินการซื้อ/จาง

วันเดือนป เลขที่เอกสาร
ชื่อเรื่องหนวยงาน

วันเดือนป
หรือเลขที่สัญญา

วิธีจัดซื้อจัดจาง

เอกสารอนุมัติดําเนินการซื้อ/จาง

ผูขาย
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จาง

จางดูแลรักษาความปลอดภัยของขอมูล บริษัท เอสเคดับบลิว เทรดดิ้ง

ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย แอนดซัพพลายเซอรวิส จํากัด

จัดจางบํารุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) บริษัท เอสเคดับบลิว เทรดดิ้ง

 จํานวน 116 จุด แอนดซัพพลายเซอรวิส จํากัด

จัดจางPreventive maintenance (PM)

หมอไอน้ําหมายเลข 1,2 และ 3 จํานวน 3 เครื่อง

บริษัท อินเทอรเน็ต

ประเทศไทยจํากัด (มหาชน)

4/12/2563 64RE00183 แผนกการผลิต วิธีเฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดจางซอมเพลาใบกวนถังหมักสา F4 26/1/2564 64OR00241 ใบสั่งจาง บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จํากัด 337,478.00

ขออนุมัติจัดจางบํารุงรักษาหอกลั่น T510 บริษัท ไฮโดรแม็ก

และอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน เซอรวิส จํากัด

บริษัท ยูพีเค เอเซีย

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

14/12/2563 64RE00214 แผนกการผลิต วิธีเฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดจางลางอาคารหอกลั่นครั้งที่ 2/2564 18/12/2563 64OR00123 ใบสั่งจาง บริษัท รีเลท ทรีทเมนท จํากัด 123,050.00

64OR00116 186,715.00

ใบสั่งจาง

1/12/2563 64RE00161

บริษัท ไทยเบิรนเนอร  อินดัส
เตรียล ฮีตจํากัด

64RE00164 64OR00108แผนกไอน้ําและประปา วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจาง

ใบสั่งจาง

ใบสั่งจาง

ใบสั่งจาง15/12/2563

18/12/2563

14/12/2563

แผนกสารสนเทศ

64OR00165 498,727.00วิธีเฉพาะเจาะจงแผนกการผลิต

8/12/2563 64RE00196 แผนกการผลิต วิธีเฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดจางซอมปมสูบแอลกอฮอล P515B

64RE001621/12/2563

2/12/2563

214,000.00

492,200.00

173,340.00

64OR00127

64OR0015929/12/2563วิธีเฉพาะเจาะจงแผนกสารสนเทศ

แผนกสารสนเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง

เชาใชโปรแกรมระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 23/12/2563 64OR00143 ใบสั่งจาง 122,400.00

64RE001917/12/2563

3/12/2563 64RE00177



เลขที่เอกสาร(ใบ PO) ประเภท

รายงานการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปงประมาณ 2564

สัญญา

เอกสารขออนุมัติดําเนินการซื้อ/จาง

วันเดือนป เลขที่เอกสาร
ชื่อเรื่องหนวยงาน

วันเดือนป
หรือเลขที่สัญญา

วิธีจัดซื้อจัดจาง

เอกสารอนุมัติดําเนินการซื้อ/จาง

ผูขาย
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จาง

 ขออนุมัติจัดจางบํารุงรักษา cooling tower

 ครั้งที2่/2564

ขออนุมัติจางบุคคลภายนอกทําความสะอาด

องคการสุราที่กรมสรรพสามิต พรอมอุปกรณ

16/12/2563 64RE00232 แผนกบริหารงานบุคคล วิธีเฉพาะเจาะจง จางตรวจสุขภาพประจําป 2564 0

ขออนุมัติตอสัญญาจางเหมารักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย

 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2564) ดีเลิศซีเคียวริคอร จํากัด

ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณเพื่อปรับปรุง

ระบบทอน้ําประปาจาก Cooling ไปถังหมักสา

ตอบริการระบบอิเล็กทรอนิกสเมล (Mail on Cloud) บริษัท ล็อกซเลย ออบิท

จํานวน 130 บัญชีรายชื่อ
 จํากัด (มหาชน)

6/1/2564 64RE00280 แผนกไอน้ําและประปา วิธีเฉพาะเจาะจง จัดจางซอมแซมประตูเหล็กมวน 15/1/2564 64OR00211 ใบสั่งเชา เอกลักษณ แสตนเลส 10,000.00

ขออนุมัติตอสัญญาจางเหมาบริษัทจัดหา

พนักงานขับรถ (ท.4) จํานวน 5 อัตรา

119,412.00

ใบสั่งจาง นางประยงค รวยสิน 35,400.00

สัญญา

25/12/2563 64RE00261 64OR00206แผนกการผลิต วิธีเฉพาะเจาะจง 13/1/2564

64OR00126

ใบสั่งซื้อ

บริษัท รีเลท ทรีทเมนท จํากัด

บริษัท พนมเมืองทอง จํากัด

วิธีเฉพาะเจาะจง15/12/2563

25/12/2563 64OR00161 ใบสั่งจาง

64OR0018130/12/2563

64OR00251

18/12/2563

14/12/2563 64RE00217 แผนกการผลิต วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนกบริหารงานทั่วไป64RE00220

2,367,990.00

ใบสั่งจาง 308,802.0026/1/2564

12/1/2564 64RE00299 แผนกบริหารงานบุคคล วิธีเฉพาะเจาะจง 3/2/2564 64OR00262 สัญญา บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส จํากัด 1,505,490.00

23/12/2563 64RE00254 แผนกบริหารงานบุคคล วิธีเฉพาะเจาะจง

30/12/2563 64RE00271 แผนกสารสนเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง

166,534.80



เลขที่เอกสาร(ใบ PO) ประเภท

รายงานการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปงประมาณ 2564

สัญญา

เอกสารขออนุมัติดําเนินการซื้อ/จาง

วันเดือนป เลขที่เอกสาร
ชื่อเรื่องหนวยงาน

วันเดือนป
หรือเลขที่สัญญา

วิธีจัดซื้อจัดจาง

เอกสารอนุมัติดําเนินการซื้อ/จาง

ผูขาย
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จาง

26/10/2563 64RE0034 แผนกการผลิต วิธีเฉพาะเจาะจง จางทําความสะอาดอาคารกลั่น ครั้งที่ 1/2564 29/10/2563 64OR0011 ใบสั่งจาง บริษัท รีเลท ทรีทเมนท จํากัด 123,050.00

25/1/2564 64RE00347 แผนกไอน้ําและประปา วิธีเฉพาะเจาะจง จัดจางซอมคันบอน้ําดิบ(บอเชา) 9/2/2564 64OR00297 ใบสั่งจาง นายเดชา เชิดชู 344,000.00

จางบํารุงรักษา Cooling tower ของ

กระบวนการผลิต ครั้งที่ 1/2564

แผนกบัญชี จัดเชาระบบบัญชี ((EC) เริ่มใชงานระบบวันที่ บริษัท อินเทลลิเจนท

และงบประมาณ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เอ็นเตอรไพรสคอนซัลติ้ง จํากัด

03/02/2564 64RE00374 แผนกการผลิต วิธีเฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดจางลางอาคารหมักเชื้อสา 15/2/2564 64OR00308 ใบสั่งจาง บริษัท รีเลท ทรีทเมนท จํากัด 192,600.00

บริษัท อนันตเอ็นจิเนียริ่ง

แอนด เซอรวิส จํากัด

บริษัท ยูพีเค เอเซีย

 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท ยูพีเค เอเชีย

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

64OR0033 ใบสั่งจาง บริษัท รีเลท ทรีทเมนท จํากัด 493,912.00

172,270.00

26/10/2563 64RE0035 แผนกการผลิต วิธีเฉพาะเจาะจง 9/11/2563

64OR00294 ใบสั่งจาง 197,950.00

ขออนุมัติจัดจาง Over haul ปมสูบแอลกอฮอล P555B 4/3/2564 64OR00337 ใบสั่งจาง 116,630.00

29/1/2564

18/2/2564 64RE00428 แผนกการผลิต วิธีเฉพาะเจาะจง

3/2/2564 64RE00375 แผนกการผลิต วิธีเฉพาะเจาะจง

29/1/2564 64OR00279 ใบสั่งจางวิธีเฉพาะเจาะจง64RE00358

วิธีเฉพาะเจาะจงแผนกการผลิต64RE0044224/2/2564 227,482.00ใบสั่งจาง64OR003408/3/2564ขออนุมัติจัดจางซอมปมสูบสา P420A

ขออนุมัติจัดจางทําความสะอาดอาคารหมักมันเสน 9/2/2564



เลขที่เอกสาร(ใบ PO) ประเภท

รายงานการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปงประมาณ 2564

สัญญา

เอกสารขออนุมัติดําเนินการซื้อ/จาง

วันเดือนป เลขที่เอกสาร
ชื่อเรื่องหนวยงาน

วันเดือนป
หรือเลขที่สัญญา

วิธีจัดซื้อจัดจาง

เอกสารอนุมัติดําเนินการซื้อ/จาง

ผูขาย
ราคาที่ตกลง

ซื้อ/จาง

ขออนุมัติจางบุคคลภายนอกตรวจสอบระบบสายสัญญาณ

และติดตั้งสายสัญญาณสื่อสารและระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดอาคารบริหารและอาคารผลิต

องคการสุรา กรมสรรพสามิต จํานวน 18 ตําแหนง

ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยน Solenoid valve สําหรับ

ควบคุมน้ํามันเตา หมอไอน้ําหมายเลข 1

ขออนุมัติจัดจางบํารุงรักษา ระบบวัดคา

ควบคุมและอุปกรณทางไฟฟาของหอกลั่น ENA

ขออนุมัติจัดจางเปลี่ยนประเก็น สําหรับอุปกรณ หางหุนสวนจํากัด เมอริท

แลกเปลี่ยนความรอนหอกลั่น ENA มารเก็ตติ้ง แอนด เซอรวิส

จัดซื้อ ABB Process Fiow meter model บริษัท โอสิค

FEP 315 explosion proof type อินเตอรเนชั่นแนล (ไทย) จํากัด

3/11/2563 64RE0067 64OR00057แผนกสารสนเทศ วิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2563 ใบสั่งจาง

5/11/2563 5/2/2564 สัญญา
บริษัท โอสิค อินเตอรเนชั่น

แนล (ไทย) จํากัด
935,394.0064RE0078 64OR00187แผนกการผลิต วิธีเฉพาะเจาะจง

139,100.00
บริษัท เอสเคดับบลิว เทรดดิ้ง
แอนดซัพพลายเซอรวิส จํากัด

วิธีเฉพาะเจาะจง 2/12/2563 64OR00074 ใบสั่งซื้อ 187,250.00

แผนกการผลิต64RE00795/11/2563

10/11/2563 64RE0094 แผนกการผลิต

278,200.00ใบสั่งจาง64OR0011915/12/2563วิธีเฉพาะเจาะจง

ใบสั่งจาง
บริษัท ไทยเบิรนเนอร อินดัส

เตรียล ฮีต จํากัด
156,006.0064RE0070 แผนกไอน้ําและประปา วิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2563 64OR000615/11/2563


	วิธีเฉพาะเจาะจง

