
                                                                                                                                                                     แบบ สขร.๑

(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  - ตกลงราคา ร้าน สุนทรพาณิชย์ ร้าน สุนทรพาณิชย์ ราคาต  าสุด
๒๑,๙๘๔.-บาท ๒๑,๙๘๔.-บาท

๒ จัดซ้ือวัสดุ  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๓๐,๐๐๐.-บาท ๓๐,๐๐๐.-บาท

๓ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด

๑๔,๐๐๐.- บาท ๑๔,๐๐๐.- บาท

๔ จัดซ้ือวัสดุ  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๖,๓๐๐.- บาท ๖,๓๐๐.- บาท

๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๘,๔๔๔.-บาท ๘,๔๔๔.-บาท

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที เสนอ ผู้ที ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที คัดเลือก

                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ีค.๖๐-ม.ิย.๖๐
                                                                                                 หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.

ล าดับ วงเงินงบประมาณงานจัดซ้ือจัดจ้าง



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๖ จัดซ้ือวัสดุ  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๙,๙๙๘.-บาท ๙,๙๙๘.-บาท

๗ จัดซ้ือวัสดุ  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๓๐,๐๐๐.-บาท ๓๐,๐๐๐.-บาท

๘ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  - ตกลงราคา ร้าน พ.ีเอ็นเอ็น.ซัพพลาย ร้าน พ.ีเอ็นเอ็น.ซัพพลาย ราคาต  าสุด
๘๕,๐๐๐.-บาท ๘๕,๐๐๐.-บาท

๙ จัดซ้ืออาภรณ์ภัณฑ์  - ตกลงราคา ร้าน พ.ีเอส.บิซิเนส ร้าน พ.ีเอส.บิซิเนส ราคาต  าสุด
๙๑,๕๐๐.-บาท ๙๑,๕๐๐.-บาท

๑๐ จัดซ้ืออะไหล่ยานพาหนะ  - ตกลงราคา บ.รุ่งชัยยนต์ จ ากัด บ.รุ่งชัยยนต์ จ ากัด ราคาต  าสุด
๙๘,๕๒๕.๖๐ บาท ๙๘,๕๒๕.๖๐ บาท

                                                                                                                                                        แบบ สขร.๑

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา/ราคาที เสนอ ผู้ที ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที คัดเลือก

                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ีค.๖๐-ม.ิย.๖๐
                                                                                                 หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.

ล าดับ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑๑ จัดซ้ือน้ าดื ม  - ตกลงราคา ร้าน เอ.พ.ีเอส.กรุ๊ป ร้าน เอ.พ.ีเอส.กรุ๊ป ราคาต  าสุด
๒,๐๐๐.-บาท ๒,๐๐๐.-บาท

๑๒ จัดซ้ือวัสดุฝึกอาชีพ ฯ  - ตกลงราคา ร้าน พ.ีเอส.บิซิเนส ร้าน พ.ีเอส.บิซิเนส ราคาต  าสุด
๔๕,๐๐๐.-บาท ๔๕,๐๐๐.-บาท

๑๓ จัดซ้ือวัสดุเครื องนอน  - ตกลงราคา ร้าน ชัยพัฒนากิจ ร้าน ชัยพัฒนากิจ ราคาต  าสุด
๒๓,๑๒๐.-บาท ๒๓,๑๒๐.-บาท

๑๔ จัดซ้ือวัสดุยิงปืน  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๓๐,๐๐๐.-บาท ๓๐,๐๐๐.-บาท

๑๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  - ตกลงราคา ร้าน ดี.ดี. ร้าน ดี.ดี. ราคาต  าสุด
๗,๖๗๐.-บาท ๗,๖๗๐.-บาท

                                                                                                                                                        แบบ สขร.๑

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที เสนอ ผู้ที ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที คัดเลือกล าดับ

                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ีค.๖๐-ม.ิย.๖๐
                                                                                                 หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑๖ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  - ตกลงราคา ร้าน ซีอาร์เจ ร้าน ซีอาร์เจ ราคาต  าสุด
๘,๒๐๕.-บาท ๘,๒๐๕.-บาท

๑๗ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๖,๗๘๖.-บาท ๖,๗๘๖.-บาท

๑๘ จัดซ้ือวัสดุส านักงานหลักสูตร ฯ  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๑๙,๙๙๔.-บาท ๑๙,๙๙๔.-บาท

๑๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๗๗,๔๓๕.-บาท ๗๗,๔๓๕.-บาท

๒๐ จัดซ้ืออะไหล่ยานพาหนะ  - ตกลงราคา บ.รุ่งชัยยนต์ จ ากัด บ.รุ่งชัยยนต์ จ ากัด ราคาต  าสุด
๒๘,๕๖๓.๖๕ บาท ๒๘,๕๖๓.๖๕ บาท

                                                                                                                                                        แบบ สขร.๑

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที เสนอ ผู้ที ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที คัดเลือก

                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ีค.๖๐-ม.ิย.๖๐
                                                                                                 หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๒๑ จัดซ้ือวัสดุฝึกอาชีพ ฯ  - ตกลงราคา ร้าน ทวีทรัพย์เทรดด้ิง ร้าน ทวีทรัพย์เทรดด้ิง ราคาต  าสุด
๙,๐๐๐.-บาท ๙,๐๐๐.-บาท

๒๒ จัดซ้ือของใช้ส่วนตัว  - ตกลงราคา      ร้าน พ.ีเอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย      ร้าน พ.ีเอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย ราคาต  าสุด
๑๗,๑๐๐.-บาท ๑๗,๑๐๐.-บาท

๒๓ จัดซ้ืออาภรณ์ภัณฑ์  - ตกลงราคา ร้าน ทองวัฒน์ กรุ๊ป ร้าน ทองวัฒน์ กรุ๊ป ราคาต  าสุด
๙๔,๙๘๐.-บาท ๙๔,๙๘๐.-บาท

๒๔ จัดซ้ือน้ าดื ม  - ตกลงราคา ร้าน เอ็น แอน ซี เซล แอน ร้าน เอ็น แอน ซี เซล แอน ราคาต  าสุด
เซอร์วิส เซอร์วิส

๒,๐๐๐.-บาท ๒,๐๐๐.-บาท

๒๕ จัดซ้ือหมวกกันกระแทก  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๑๐,๐๐๐.-บาท ๑๐,๐๐๐.-บาท

                                                                                                                                                        แบบ สขร.๑

                                                                                                 หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที เสนอ ผู้ที ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที คัดเลือก

                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ีค.๖๐-ม.ิย.๖๐



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๒๖ จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปา  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๑๔,๗๗๐.-บาท ๑๔,๗๗๐.-บาท

๒๗ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๒๗,๓๕๒.-บาท ๒๗,๓๕๒.-บาท

๒๘ จัดซ้ือของใช้ส่วนตัว  - ตกลงราคา      ร้าน พ.ีเอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย      ร้าน พ.ีเอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย ราคาต  าสุด
๑๒,๑๒๐.-บาท ๑๒,๑๒๐.-บาท

๒๙ จัดซ้ืออาภรณ์ภัณฑ์  - ตกลงราคา ร้าน ทองวัฒน์ กรุ๊ป ร้าน ทองวัฒน์ กรุ๊ป ราคาต  าสุด
๖๖,๐๐๐.-บาท ๖๖,๐๐๐.-บาท

๓๐ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์  - ตกลงราคา ร้าน ทวีทรัพย์เทรดด้ิง ร้าน ทวีทรัพย์เทรดด้ิง ราคาต  าสุด
๑๘,๖๐๐.-บาท ๑๘,๖๐๐.-บาท

                                                                                                                                                        แบบ สขร.๑

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที เสนอ

                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ีค.๖๐-ม.ิย.๖๐
                                                                                                 หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.

ผู้ที ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที คัดเลือก



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๓๑ จัดซ้ือวัสดุประกวดบ้านพักอาศัย  - ตกลงราคา ร้าน ดวงพิชัย ร้าน ดวงพิชัย ราคาต  าสุด
๒๖,๘๕๐.-บาท ๒๖,๘๕๐.-บาท

๓๒ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  - ตกลงราคา หสม.ต้นชิง หสม.ต้นชิง ราคาต  าสุด
๓๗,๔๙๐.-บาท ๓๗,๔๙๐.-บาท

๓๓ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๓๙,๖๙๔.-บาท ๓๙,๖๙๔.-บาท

๓๔ จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร  - ตกลงราคา บ.รง.อุตสาหกรรมกระดาษ บ.รง.อุตสาหกรรมกระดาษ ราคาต  าสุด
ปางปะอิน จ ากัด ปางปะอิน จ ากัด

๒๑,๓๑๘.๘๙ บาท ๒๑,๓๑๘.๘๙ บาท

๓๕ จัดซ้ือกระดาษต่อเนื องและกระดาษถ่าย  - ตกลงราคา บ.รง.อุตสาหกรรมกระดาษ บ.รง.อุตสาหกรรมกระดาษ ราคาต  าสุด
เอกสาร ปางปะอิน จ ากัด ปางปะอิน จ ากัด

๕๙,๙๖๒.๗๘ บาท ๕๙,๙๖๒.๗๘ บาท

                                                                                                                                                        แบบ สขร.๑

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที เสนอ

                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ีค.๖๐-ม.ิย.๖๐
                                                                                                 หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.

ผู้ที ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที คัดเลือก



(ราคากลาง) โดยสังเขป
๓๖ จัดซ้ืออะไหล่ยานพาหนะ  - ตกลงราคา บ.รุ่งชัยยนต์ จ ากัด บ.รุ่งชัยยนต์ จ ากัด ราคาต  าสุด

๔๐,๐๑๒.๖๕ บาท ๔๐,๐๑๒.๖๕ บาท

๓๗ จัดซ้ือน้ าดื ม  - ตกลงราคา ร้าน เอ็น แอน ซี เซล แอน ร้าน เอ็น แอน ซี เซล แอน ราคาต  าสุด
เซอร์วิส เซอร์วิส

๒,๐๐๐.-บาท ๒,๐๐๐.-บาท
๓๘ จัดซ้ืออุปกรณ์จราจร  - ตกลงราคา หสม.ต้นชิง หสม.ต้นชิง ราคาต  าสุด

๒๖,๘๕๐.-บาท ๒๖,๘๕๐.-บาท

๓๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๒๕,๓๕๗.-บาท ๒๕,๓๕๗.-บาท

๔๐ จัดซ้ือวัสดุหลักสูตร รุ่น ๗๔  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๔๒,๐๙๘.-บาท ๔๒,๐๙๘.-บาท

                                                                                                                                                        แบบ สขร.๑

ผู้เสนอราคา/ราคาที เสนอ ผู้ที ได้รับคัดเลือก/ราคา

                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ีค.๖๐-ม.ิย.๖๐

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลที คัดเลือก

                                                                                                 หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.



(ราคากลาง) โดยสังเขป
๔๑ จัดซ้ืออะไหล่ยานพาหนะ  - ตกลงราคา บ.รุ่งชัยยนต์ จ ากัด บ.รุ่งชัยยนต์ จ ากัด ราคาต  าสุด

๕,๑๔๖.๗๐ บาท ๕,๑๔๖.๗๐ บาท

๔๒ จัดซ้ือวัสดุ  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๙,๒๐๙.-บาท ๙,๒๐๙.-บาท

๔๓ จัดซ้ือวัสดุและหมึก  - ตกลงราคา หสม.ต้นชิง หสม.ต้นชิง ราคาต  าสุด
๓๑,๓๐๐.-บาท ๓๑,๓๐๐.-บาท

๔๔ จัดซ้ือน้ าดื ม  - ตกลงราคา ร้าน เอ็น แอน ซี เซล แอน ร้าน เอ็น แอน ซี เซล แอน ราคาต  าสุด
เซอร์วิส เซอร์วิส

๒,๐๐๐.-บาท ๒,๐๐๐.-บาท
๔๕ จัดซ้ือวัสดุ  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด

๓,๙๐๐.-บาท ๓,๙๐๐.-บาท

                                                                                                                                                        แบบ สขร.๑

วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้ที ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที คัดเลือก

                                                                                                 หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.
                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ีค.๖๐-ม.ิย.๖๐

ผู้เสนอราคา/ราคาที เสนอล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง



(ราคากลาง) โดยสังเขป
๔๖ จัดซ้ือวัสดุ  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด

๘๐,๖๗๘.- บาท ๘๐,๖๗๘.- บาท

๔๗ จัดซ้ือวัสดุ  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๒๗,๕๙๗.-บาท ๒๗,๕๙๗.-บาท

๔๘ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์  - ตกลงราคา ร้าน ดวงพิชัย ร้าน ดวงพิชัย ราคาต  าสุด
๓,๐๐๐.-บาท ๓,๐๐๐.-บาท

๔๙ จัดซ้ือวัสดุ  - ตกลงราคา บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด บ.ศรอัคนิวาต จ ากัด ราคาต  าสุด
๖๐,๓๑๗.-บาท ๖๐,๓๑๗.-บาท

๕๐ จัดซ้ือน้ าดื ม  - ตกลงราคา ร้าน เอ็น แอน ซี เซล แอน ร้าน เอ็น แอน ซี เซล แอน ราคาต  าสุด
เซอร์วิส เซอร์วิส

๒,๐๐๐.-บาท ๒,๐๐๐.-บาท

                                                                                                                                                        แบบ สขร.๑

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาที เสนอ ผู้ที ได้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลที คัดเลือก

                                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ีค.๖๐-ม.ิย.๖๐
                                                                                                 หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.


