
(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ปี ๖๒ ๒,๙๕๐.๙๕ บาท เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ จ ากัด บ.ริโก้ จ ากัด ราคาเหมาะสม
๓,๘๗๑.๕๘ บาท ๓,๘๗๑.๕๘ บาท

๒ จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร ๒๒,๕๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ๒๒,๕๐๐.-บาท ๒๒,๕๐๐.-บาท ราคาเหมาะสม

๓ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ สน.ผบ.ดม. ๓๗,๕๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ๓๗,๕๐๐.-บาท ๓๗,๕๐๐.-บาท ราคาเหมาะสม

๔ จ้างซักเคร่ืองนอนเวร-ยาม ๖,๖๓๒.-บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.สิราลักษณ์ กันเกตุแก้ว น.ส.สิราลักษณ์ กันเกตุแก้ว ราคาเหมาะสม
๖,๖๓๒.-บาท ๖,๖๓๒.-บาท

๕ ซ้ือข้าวสาร ๕% (รจ.ทอ.ฯ) ๕๔,๐๐๐.-บาท คัดเลือก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ฯ ราคาเหมาะสม
๕๔,๐๐๐.-บาท ๕๔,๐๐๐.-บาท

วงเงินงบประมาณงานจัดซ้ือจัดจ้างล าดับ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

                                                                                                     แบบ สขร.
                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๖๑
                                                                                            หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๖ ซ้ือข้าวสาร ๕% (พัน สห.ทอ.ฯ) ๕๔,๐๐๐.-บาท คัดเลือก องค์การคลังสินค้า องค์การคลังสินค้า ราคาเหมาะสม
๕๔,๐๐๐.-บาท ๕๔,๐๐๐.-บาท

๗ จัดซ้ือแก๊สหุงต้ม (รจ.ทอ.ฯ) ๑๖,๕๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมผล จ ากัด บ.สมผล จ ากัด ราคาเหมาะสม
๑๕,๙๓๙.๑๕ บาท ๑๕,๙๓๙.๑๕ บาท

๘ จัดซ้ือแก๊สหุงต้ม (พัน สห.ทอ.ฯ) ๑๗,๖๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมผล จ ากัด บ.สมผล จ ากัด ราคาเหมาะสม
๑๗,๐๗๒.๑๖ บาท ๑๗,๐๗๒.๑๖ บาท

๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ราคาเหมาะสม
๒๐,๐๐๐.-บาท ๒๐,๐๐๐.-บาท

๑๐ จัดซ้ือวัสดุ ส.ส.ต. ๕,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ราคาเหมาะสม
๕,๐๐๐.-บาท ๕,๐๐๐.-บาท

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

                                                                                                    แบบ สขร.
                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๖๑
                                                                                            หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก/ราคา



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑๑ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๒,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ราคาเหมาะสม
๑๒,๐๐๐.-บาท ๑๒,๐๐๐.-บาท

๑๒ จัดซ้ืออะไหล่ยานพาหนะ ๗๔,๕๒๕.๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งชัยยนต์ จ ากัด บ.รุ่งชัยยนต์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
๗๔,๕๒๕.๕๐ บาท ๗๔,๕๒๕.๕๐ บาท

๑๓ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษวัตร ร้าน กฤษวัตร ราคาเหมาะสม
๑๕,๐๐๐.-บาท ๑๕,๐๐๐.-บาท

๑๔ จัดซ้ืออุปกรณ์ท าป้าย ๕,๘๙๑.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีสุวรรณ ร้าน ศรีสุวรรณ ราคาเหมาะสม
๕,๘๙๑.-บาท ๕,๘๙๑.-บาท

๑๕ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน น าชัย ร้าน น าชัย ราคาเหมาะสม
๒๕,๐๐๐.-บาท ๒๕,๐๐๐.-บาท

                                                                                                    แบบ สขร.
                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๖๑
                                                                                            หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.

ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือกล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑๖ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ณัฐพงษ์พานิช ร้าน ณัฐพงษ์พานิช ราคาเหมาะสม
๑๐,๐๐๐.-บาท ๑๐,๐๐๐.-บาท

๑๗ จัดซ้ือต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ ๑๘,๖๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษวัตร ร้าน กฤษวัตร ราคาเหมาะสม
๑๘,๖๐๐.-บาท ๑๘,๖๐๐.-บาท

๑๘ จัดซ้ือวัสดุ ส.ส.ต. ๙,๙๙๙.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กชกรซัพพลาย ร้าน กชกรซัพพลาย ราคาเหมาะสม
๙,๙๙๙.-บาท ๙,๙๙๙.-บาท

๑๙ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กชกรซัพพลาย ร้าน กชกรซัพพลาย ราคาเหมาะสม
๓๐,๐๐๐.-บาท ๓๐,๐๐๐.-บาท

๒๐ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๕,๕๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กชกรซัพพลาย ร้าน กชกรซัพพลาย ราคาเหมาะสม
๕,๕๐๐.-บาท ๕,๕๐๐.-บาท

ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

                                                                                                    แบบ สขร.
                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๖๑
                                                                                            หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๒๑ จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๖,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ราคาเหมาะสม
๖,๐๐๐.-บาท ๖,๐๐๐.-บาท

๒๒ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ๔,๓๒๖.-บาท เฉพาะเจาะจง      ร้าน ทวีวัฒนา      ร้าน ทวีวัฒนา ราคาเหมาะสม
๔,๓๒๖.-บาท ๔,๓๒๖.-บาท

๒๓ จัดซ้ือวัสดุ ๑๐,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ราคาเหมาะสม
๑๐,๐๐๐.-บาท ๑๐,๐๐๐.-บาท

๒๔ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๙,๙๖๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.ีเอส.บิซิเนส ร้าน พ.ีเอส.บิซิเนส ราคาเหมาะสม
๙,๙๖๐.-บาท ๙,๙๖๐.-บาท

๒,๐๐๐.-บาท

ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

                                                                                                    แบบ สขร.

                                                                                            หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ

                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๖๑


