
(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑ จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคาร ฯ ๒๒,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง จ้างตัวบุคคล จ านวน ๓ คน จ้างตัวบุคคล จ านวน ๓ คน ราคาเหมาะสม
จ านวน ๓ งาน ราคา/ราย ๗,๕๐๐ บาท ราคา/ราย ๗,๕๐๐ บาท

๒ จ้างเหมาบุคคลปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯ ๓๗,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง จ้างตัวบุคคล จ านวน ๕ คน จ้างตัวบุคคล จ านวน ๕ คน ราคาเหมาะสม
จ านวน ๕ งาน ราคา/ราย ๗,๕๐๐ บาท ราคา/ราย ๗,๕๐๐ บาท

๓ จ้างซักเคร่ืองนอนเวร-ยาม (ก.พ.๖๒) ๖,๖๓๒ บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.สิราลักษณ์ กันเกตุแก้ว น.ส.สิราลักษณ์ กันเกตุแก้ว ราคาเหมาะสม

๖,๖๓๒ บาท ๖,๖๓๒ บาท

๔ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ก.พ.๖๒) ๒,๙๒๗.๕๒ บาท เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย ) จ ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย ) จ ากัด ราคาเหมาะสม
๒,๙๒๗.๕๒ บาท ๒,๙๒๗.๕๒ บาท

๕ จ้างตัดเย็บเคร่ืองแบบปกติเทาคอพับ ฯ ๑๖๑,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.ทะเวนต้ีนานาภัณฑ์ จ ากัด บ.ทะเวนต้ีนานาภัณฑ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
๑๖๑,๖๐๐ บาท ๑๖๑,๖๐๐ บาท

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

                                                                                                     แบบ สขร.
                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๒
                                                                                            หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๖ ซ้ือพัสดุใช้ราชการ ๓๕,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กชกรซัพพลาย ร้าน กชกรซัพพลาย ราคาเหมาะสม
๓๕,๖๐๐ บาท ๓๕,๖๐๐ บาท

๗ ซ้ือพัสดุใช้ราชการ ๔,๙๙๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ราคาเหมาะสม
๔,๙๙๕ บาท ๔,๙๙๕ บาท

๘ ซ้ือพัสดุสาย ชย. ๔๙,๙๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งกิจไพศาล ร้าน รุ่งกิจไพศาล ราคาเหมาะสม
๔๙,๙๒๐ บาท ๔๙,๙๒๐ บาท

๙ ซ้ือพัสดุใช้ในโครงการพัฒนา ฯ ๓๒,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งกิจไพศาล ร้าน รุ่งกิจไพศาล ราคาเหมาะสม
๓๒,๕๐๐ บาท ๓๒,๕๐๐ บาท

๑๐ จ้างท าป้ายรางวัลชนะเลิศ ๒๖,๘๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กชกรซัพพลาย ร้าน กชกรซัพพลาย ราคาเหมาะสม
๒๖,๘๕๐ บาท ๒๖,๘๕๐ บาท

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือก

                                                                                                    แบบ สขร.
                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๒
                                                                                            หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก/ราคา



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑๑ ซ้ือวัสดุสาย ชย. ๓๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวีวัฒนา ร้าน ทวีวัฒนา ราคาเหมาะสม
๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๒ ซ้ือวัสดุฝึกงาน ฯ ๑๕,๗๙๕ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กชกรซัพพลาย ร้าน กชกรซัพพลาย ราคาเหมาะสม
๑๕,๗๙๕ บาท ๑๕,๗๙๕ บาท

๑๓ ซ้ือน้ าด่ืม (ก.พ.๖๒) ๒,๐๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ร้าน กลวัชรพาณิชย์ ราคาเหมาะสม
๒,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท

๑๔ ซ้ือพัสดุใช้ราชการ ๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งกิจไพศาล ร้าน รุ่งกิจไพศาล ราคาเหมาะสม
๗,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท

๑๕ ซ้ืออะไหล่ยานพาหนะ ๒๖,๐๑๑ บาท เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งชัยยนต์ จ ากัด บ.รุ่งชัยยนต์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
๒๖,๐๑๑ บาท ๒๖,๐๑๑ บาท

                                                                                                    แบบ สขร.
                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๒
                                                                                            หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.

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



(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑๖ ซ้ือข้าวสาร ๕% (รจ.ทอ.ฯ) ๕๔,๐๐๐ บาท คัดเลือก ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ฯ ราคาเหมาะสม
จ านวน ๖๐ กระสอบ ๕๔,๐๐๐ บาท ๕๔,๐๐๐ บาท

๑๗ ซ้ือข้าวสาร ๕% (พัน สห.ทอ.ฯ) ๒๗,๐๐๐ บาท คัดเลือก องค์การคลังสินค้า องค์การคลังสินค้า ราคาเหมาะสม
จ านวน ๓๐ กระสอบ ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท

๑๘ ซ้ือแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรัม ๑๔,๙๓๘.๑๔ บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมผล จ ากัด บ.สมผล จ ากัด ราคาเหมาะสม
จ านวน ๑๔ ถัง (พัน สห.ทอ.ฯ) ๑๔,๙๓๘.๑๔ บาท ๑๔,๙๓๘.๑๔ บาท

๑๙ ซ้ือแก๊สหุงต้ม ขนาด ๔๘ กิโลกรัม ๑๕,๙๓๙.๑๕ บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมผล จ ากัด บ.สมผล จ ากัด ราคาเหมาะสม
จ านวน ๑๕ ถัง (รจ.ทอ.ฯ) ๑๕,๙๓๙.๑๕ บาท ๑๕,๙๓๙.๑๕ บาท

ผู้เสนอราคา/ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือก/ราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

                                                                                                    แบบ สขร.
                                                                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๒
                                                                                            หน่วยงาน  นจห.สน.ผบ.ดม.

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง


