
(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๙,๙๘๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพงษ์พานิช ร้านณัฐพงษ์พานิช ราคาเหมาะสม
๙,๙๘๕ บาท ๙,๙๘๕ บาท

๒ ซ้ือวัสดุใช้ราชการ ๙,๔๐๔ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพงษ์พานิช ร้านณัฐพงษ์พานิช ราคาเหมาะสม
๙,๔๐๔ บาท ๙,๔๐๔ บาท

๓ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพงษ์พานิช ร้านณัฐพงษ์พานิช ราคาเหมาะสม

๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท

๔ ซ้ือวัสดุ ส.ส.ต. ๕๘,๒๙๖.๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพงษ์พานิช ร้านณัฐพงษ์พานิช ราคาเหมาะสม
๕๘,๒๙๖.๘๐ บาท ๕๘,๒๙๖.๘๐ บาท

๕ ซ้ือวัสดุใช้ในหลักสูตร ๑,๒๙๙ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพงษ์พานิช ร้านณัฐพงษ์พานิช ราคาเหมาะสม
๑,๒๙๙ บาท ๑,๒๙๙ บาท

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

                                                                                                     แบบ สขร.
                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๒
                                                                                            หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.

ล าดับ วงเงินงบประมาณงานจัดซ้ือจัดจ้าง



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๖ จ้างท าป้ายไวนิล ๒๖,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพงษ์พานิช ร้านณัฐพงษ์พานิช ราคาเหมาะสม
๒๖,๐๐๐.-บาท ๒๖,๐๐๐.-บาท

๗ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพงษ์พานิช ร้านณัฐพงษ์พานิช ราคาเหมาะสม
๑๐,๐๐๐.-บาท ๑๐,๐๐๐.-บาท

๘ ซ้ือพัสดุใช้ราชการ ๓,๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทวิชซัพพลาย ร้านทวิชซัพพลาย ราคาเหมาะสม
๓,๗๕๐ บาท ๓,๗๕๐ บาท

๙ ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๕,๒๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ราคาเหมาะสม
๕,๒๘๐ บาท ๕,๒๘๐ บาท

๑๐ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๙,๙๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.ีเอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย ร้าน พ.ีเอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม
๙,๙๐๐ บาท ๙,๙๐๐ บาท

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

                                                                                                    แบบ สขร.
                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๒
                                                                                            หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.

ล าดับ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑๑ ซ้ือวัสดุ ส.ส.ต. ๓,๐๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ราคาเหมาะสม
๓,๐๐๐.-บาท ๓,๐๐๐.-บาท

๑๒ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๒,๑๒๕.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษวัตร ร้าน กฤษวัตร ราคาเหมาะสม
๒,๑๒๕.-บาท ๒,๑๒๕.-บาท

๑๓ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๕,๕๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ณัฐพงษ์พานิช ร้าน ณัฐพงษ์พานิช ราคาเหมาะสม
๕,๕๐๐.-บาท ๕,๕๐๐.-บาท

๑๔ ซ้ือวัสดุ ส.ส.ต.สาย พธ. ๑๓,๒๐๐.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ราคาเหมาะสม
๑๓,๒๐๐.-บาท ๑๓,๒๐๐.-บาท

๑๕ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งกิจไพศาล ร้าน รุ่งกิจไพศาล ราคาเหมาะสม
๑๕,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท

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

                                                                                                    แบบ สขร.
                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๒
                                                                                            หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑๖ ซ้ือวัสดุใช้ราชการ ๔,๑๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กชกรซัพพลาย ร้าน กชกรซัพพลาย ราคาเหมาะสม
๔,๑๗๐ บาท ๔,๑๗๐ บาท

๑๗ ซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวีวัฒนา ร้าน ทวีวัฒนา ราคาเหมาะสม
๒๒,๐๐๐ บาท ๒๒,๐๐๐ บาท

๑๘ ซ้ือวัสดุใช้ราชการ ๒๑,๙๙๔ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์วดี เอ็นเตอร์ไพร์ หจก.พิมพ์วดี เอ็นเตอร์ไพร์ ราคาเหมาะสม
๒๑,๙๙๔ บาท ๒๑,๙๙๔ บาท

๑๙ ซ้ือวัสดุ ส.ส.ต. ๑๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวีวัฒนา ร้าน ทวีวัฒนา ราคาเหมาะสม
๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท

๒๐ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฝึก ๒๙,๙๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์วดี เอ็นเตอร์ไพร์ หจก.พิมพ์วดี เอ็นเตอร์ไพร์ ราคาเหมาะสม
๒๙,๙๙๐ บาท ๒๙,๙๙๐ บาท

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

                                                                                                    แบบ สขร.
                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๒
                                                                                            หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๒๑ ซ้ือวัสดุ ๖,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งกิจไพศาล ร้าน รุ่งกิจไพศาล ราคาเหมาะสม
๖,๓๐๐ บาท ๖,๓๐๐ บาท

๒๒ ซ้ือพัสดุส านักงาน ๑๕,๗๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งกิจไพศาล ร้าน รุ่งกิจไพศาล ราคาเหมาะสม
๑๕,๗๐๐ บาท ๑๕,๗๐๐ บาท

๒๓ ซ้ือพัสดุใช้ราชการ ๑๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญการค้า ร้าน จ.เจริญการค้า ราคาเหมาะสม
๑๐,๐๐๐.-บาท ๑๐,๐๐๐.-บาท

๒๔ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ม.ค.๖๒) ๙๙,๙๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย ) จ ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย ) จ ากัด ราคาเหมาะสม
๓,๓๐๘.๘๗ บาท (ม.ค.๖๒) ๓,๓๐๘.๘๗ บาท (ม.ค.๖๒)

๒๕ จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคาร ฯ ๒๗๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง จ้างตัวบุคคล จ านวน ๓ คน จ้างตัวบุคคล จ านวน ๓ คน ราคาเหมาะสม
ราคา/ราย ๗,๕๐๐ บาท ราคา/ราย ๗,๕๐๐ บาท

                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๒
                                                                                                    แบบ สขร.

                                                                                            หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๒๖ จ้างเหมาบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ ๔๕๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง จ้างตัวบุคคล จ านวน ๕ คน จ้างตัวบุคคล จ านวน ๕ คน ราคาเหมาะสม
ราคา/ราย ๗,๕๐๐ บาท ราคา/ราย ๗,๕๐๐ บาท

๒๗ น้ าด่ืม ๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ร้าน กชกร ซัพพลาย ราคาเหมาะสม
๒,๐๐๐.-บาท ๕,๐๐๐.-บาท

๒๘ จ้างซักเคร่ืองนอนเวร-ยาม (ม.ค.๖๒) ๗๙,๕๘๔ บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.สิราลักษณ์ กันเกตุแก้ว น.ส.สิราลักษณ์ กันเกตุแก้ว ราคาเหมาะสม
๖,๖๓๒ บาท (ม.ค.๖๒) ๖,๖๓๒ บาท (ม.ค.๖๒)

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ เหตุผลทีคั่ดเลือก

                                                                                                    แบบ สขร.
                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๒
                                                                                            หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.

ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก/ราคา


