
แบบ สขร. 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๖๑ 

หน่วยงาน นจห.สน.ผบ.ดม. 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดหา 
วงเงินงบประมาน 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

๑ จัดซื้อพัสดุในราชการ ๑๔,๒๐๐.-บาท คัดเลือก 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 

๑๔,๒๐๐.-บาท 

ร้าน รุ่งกิจไพศาล 

๑๔,๒๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๒ จัดซื้อน้่าดื มบริโภค ๒,๐๐๐.-บาท คัดเลือก 
ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 

๒,๐๐๐.-บาท 
ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 

๒,๐๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๓ จัดซื้อข้าวสาร 

รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม. 
๔๕,๐๐๐.-บาท คัดเลือก 

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย 

๔๕,๐๐๐.-บาท 

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร
แห่งประเทศไทย 
๔๕,๐๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๔ จัดซื้อข้าวสาร 

พัน.สห.ทอ.ฯ 
๕๔,๐๐๐.-บาท คัดเลือก 

องค์การคลังสินค้า 

๕๔,๐๐๐.-บาท 

องค์การคลังสินค้า 

๕๔,๐๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๕ จัดซื้อแก๊สหุงต้ม 

รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม. 
๑๕,๙๙๒.-บาท คัดเลือก 

บ. สมพล จ่ากัด 

๑๕,๙๙๒.-บาท 

บ. สมพล จ่ากัด 

๑๕,๙๙๒.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๖ 
จัดซื้อแก๊สหุงต้ม 

พัน.สห.ทอ.ฯ 
๑๕,๖๓๒.-บาท คัดเลือก 

บ. สมพล จ่ากัด 

๑๕,๖๓๒.-บาท 

บ. สมพล จ่ากัด 

๑๕,๖๓๒.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

 

 



๗ 
จ้างเหมาบริการ ๓ งาน 

ท่าความสะอาด ๒๒,๕๐๐.-บาท คัดเลือก ๒๒,๕๐๐.-บาท ๒๒,๕๐๐.-บาท ราคาต ่าสุด 

๘ จ้างเหมาบริการ ๕ งาน 
ปรับภูมิทัศน์ 

๓๗,๕๐๐.-บาท คัดเลือก ๓๗,๕๐๐.-บาท ๓๗,๕๐๐.-บาท ราคาต ่าสุด 

๙ จัดเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 
ประจ่าเดือน เม.ย.๖๑ ๙,๕๐๑.-บาท คัดเลือก 

หจก.รัชดาก๊อปปี้ 
๙,๕๐๑.-บาท 

หจก.รัชดาก๊อปปี้ 
๙,๕๐๑.-บาท 

ราคาต ่าสุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร. 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๖๑ 

หน่วยงาน นจห.สน.ผบ.ดม. 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดหา 
วงเงินงบประมาน 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

๑ จ้างเหมาบริการซักผ้า ๒ งาน ๖,๖๓๒.-บาท คัดเลือก ๖,๖๓๒.-บาท ๖,๖๓๒.-บาท ราคาต ่าสุด 

๒ จ้างเหมาบริการ ๓ งาน 
ท่าความสะอาด 

๒๒,๕๐๐.-บาท คัดเลือก ๒๒,๕๐๐.-บาท ๒๒,๕๐๐.-บาท ราคาต ่าสุด 

๓ จ้างเหมาบริการ ๕ งาน 
ปรับภูมิทัศน์ 

๓๗,๕๐๐.-บาท คัดเลือก ๓๗,๕๐๐.-บาท ๓๗,๕๐๐.-บาท ราคาต ่าสุด 

๔ จัดซื้อข้าวสาร 

รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม. 
๔๕,๐๐๐.-บาท คัดเลือก 

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย 

๔๕,๐๐๐.-บาท 

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร
แห่งประเทศไทย 

๔๕,๐๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๕ จัดเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 
ประจ่าเดือน พ.ค.๖๑ 

๙,๒๖๐.-บาท คัดเลือก 
หจก.รัชดาก๊อปปี้ 

๙,๒๖๐.-บาท 
หจก.รัชดาก๊อปปี้ 

๙,๒๖๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๖๑ 

หน่วยงาน นจห.สน.ผบ.ดม. 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดหา วงเงินงบประมาน 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

๑ 
จัดซื้อแก๊สหุงต้ม 

รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม. 
๑๖,๒๗๕.๖๐-บาท เจาะจง 

บ. สมพล จ่ากัด 
๑๖,๒๗๕.๖๐.-บาท 

บ. สมพล จ่ากัด 
๑๖,๒๗๕.๖๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๒ 
จัดซื้อน้่าดื มบริโภค 

ฝพด.ผรก.สน.ผบ.ดม. 
๒,๐๐๐-บาท เจาะจง 

ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 
๒,๐๐๐.-บาท 

ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 
๒,๐๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๓ 
จัดซื้อพัสดุในราชการ 
ฝพด.ผรก.สน.ผบ.ดม. 

๒๐,๐๐๐-บาท เจาะจง 
ดีไลท์ มาร์เก็ตติ้ง 
๒๐,๐๐๐-บาท 

ดีไลท์ มาร์เก็ตติ้ง 
๒๐,๐๐๐-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๔ 
จัดซื้ออะไหล่ยานพาหนะ 
ผทย.กรปภ.สน.ผบ.ดม. 

๒๔,๗๐๐-บาท เจาะจง 
บ.สินธนา ก๊อปปี้ 
๒๔,๗๐๐-บาท 

บ.สินธนา ก๊อปปี้ 
๒๔,๗๐๐-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๕ 
จัดซื้ออะไหล่ยานพาหนะ 

ฝพด.ผรก.สน.ผบ.ดม. 
๑๔,๑๕๐.๗๕-บาท เจาะจง 

บ.สินธนา ก๊อปปี้ 
๑๔,๑๕๐.๗๕-บาท 

บ.สินธนา ก๊อปปี้ 
๑๔,๑๕๐.๗๕-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๖ 
จัดซื้ออะไหล่ยานพาหนะ 
ผทย.กรปภ.สน.ผบ.ดม. 

๖,๙๘๑.๗๕-บาท เจาะจง 
บ.สินธนา ก๊อปปี้ 
๖,๙๘๑.๗๕-บาท 

บ.สินธนา ก๊อปปี้ 
๖,๙๘๑.๗๕-บาท 

ราคาต ่าสุด 



๗ 
จัดซื้อข้าวสาร 

พัน.สห.ทอ.ฯ 
๕๔,๐๐๐-บาท คัดเลือก 

องค์การคลังสินค้า 

๕๔,๐๐๐.-บาท 
องค์การคลังสินค้า 

๕๔,๐๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

 
๘ 

จ้างเหมาบริการ ๓ งาน 
ท่าความสะอาด 

 
๒๒,๕๐๐-บาท 

 
คัดเลือก 

 
๒๒,๕๐๐-บาท 

 
๒๒,๕๐๐-บาท 

 
ราคาต ่าสุด 

 
๙ 

จ้างเหมาบริการ ๕ งาน 
ปรับภูมิทัศน์ 

 
๓๗,๐๐๐.-บาท 

 
คัดเลือก 

 
๓๗,๐๐๐.-บาท 

 
๓๗,๐๐๐.-บาท 

 
ราคาต ่าสุด 

 
๑๐ 

จัดซื้อพัสดุในราชการ 
ฝพด.ผรก.สน.ผบ.ดม. 

 
๑๒,๐๐๐.-บาท 

 
เจาะจง 

 

ร้านรุ่งกิจไพศาล 
๑๒,๐๐๐.-บาท 

ร้านรุ่งกิจไพศาล 
๑๒,๐๐๐.-บาท 

 
ราคาต ่าสุด 

 
๑๑ 

 

จัดซื้อข้าวสาร 

รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม. 

 
๔๕,๐๐๐.-บาท 

 
คัดเลือก 

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย 

๔๕,๐๐๐.-บาท 

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร
แห่งประเทศไทย 
๔๕,๐๐๐.-บาท 

 
ราคาต ่าสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๖๑ 

หน่วยงาน นจห.สน.ผบ.ดม. 

ล าดับ งานจัดซื้อจัดหา วงเงินงบประมาน 

(ราคากลาง) 
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้ที่เสนอราคา/ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก/ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

๑ จ้างเหมาบริการซักผ้า ๔ งาน 

ประจ่าปีงบประมาณ ๖๑ 
๖,๖๓๒.-บาท คัดเลือก 

น.ส.สิราลักษณ์ กันเกตุแก้ว 

๖,๖๓๒.-บาท 
น.ส.สิราลักษณ์ กันเกตุแก้ว 

๖,๖๓๒.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๒ 
จัดเช่าเครื องถ่ายเอกสาร 

ประจ่าเดือน มิ.ย.๖๑ 
๙,๒๔๐.-บาท เจาะจง 

หจก.รัชดาก๊อปปี้ 
๙,๒๔๐.-บาท 

หจก.รัชดาก๊อปปี้ 
๙,๒๔๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๓ 
จัดซื้อน้่าดื มบริโภค 

ฝพด.ผรก.สน.ผบ.ดม. 
๒,๐๐๐.-บาท เจาะจง 

ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 
๒,๐๐๐.-บาท 

ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 
๒,๐๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

๔ 
จัดซื้อแก๊สหุงต้ม 

พัน.สห.ทอ.ฯ 
๑๔,๙๓๘.๑๔.-บาท เจาะจง 

บ. สมพล จ่ากัด 
๑๔,๙๓๘.๑๔ 

บ. สมพล จ่ากัด 
๑๔,๙๓๘.๑๔ 

ราคาต ่าสุด 

๕ 
จัดซื้อพัสดุในราชการ 
ฝพด.ผรก.สน.ผบ.ดม. 

๒,๗๐๐.-บาท เจาะจง 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 

๒,๗๐๐.-บาท 
ร้าน รุ่งกิจไพศาล 

๒,๗๐๐.-บาท 
ราคาต ่าสุด 

๖ 
จัดซื้อพัสดุในราชการ 

นนพ.สน.ผบ.ดม. 
๗,๐๐๐.-บาท เจาะจง 

ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 
๗,๐๐๐.-บาท 

ร้าน กลวัชรพาณิชย์ 
๗,๐๐๐.-บาท 

ราคาต ่าสุด 

 


