


แบบ สขร.๑          

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 25,508.80 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 25,508.80 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 25,508.80 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 31,158.40 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 31,158.40 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 31,158.40 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

3 จัดซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 29,168.20 ตกลงราคา บ. เอ็นไวโรเมท จก. 29,168.20 บ. เอ็นไวโรเมท จก. 29,168.20 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

4 จัดซ้ือวัดสุส านักงาน 79,935.42 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 79,935.42 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 79,935.42 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 93,475.20 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 93,475.20 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 93,475.20 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
 ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 32,891.80 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 32,891.80 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 32,891.80 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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แบบ สขร.๑          

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

7 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,675.00 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 2,675.00 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 2,675.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

8 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 48,150.00 ตกลงราคา หจก.บิสสิเนส 48,150.00 หจก.บิสสิเนส 48,150.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

9 จัดซ้ือเอกสาร 16,000.00 ตกลงราคา หจก.โกอิงก์ 16,000.00 หจก.โกอิงก์ 16,000.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ประกอบการอบรม ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 36,016.20 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 36,016.20 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 36,016.20 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

11 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 55,672.10 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 55,672.10 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 55,672.10 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

12 จัดซ้ือสายรัดพลาสติก 89,880.00 ตกลงราคา บ. ปีเตอร์ พอล จก. 89,880.00 บ. ปีเตอร์ พอล จก. 89,880.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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แบบ สขร.๑          

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

13 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 22,209.90 ตกลงราคา หจก.อาร์แอนด์เจ 22,209.90 หจก.อาร์แอนด์เจ 22,209.90 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 50,925.58 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 50,925.58 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 50,925.58 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 16,050.00 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 16,050.00 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 16,050.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

16 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 17,909.66 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 17,909.66 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 17,909.66 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

17 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 47,829.00 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 47,829.00 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 47,829.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

18 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,258.60 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 4,258.60 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 4,258.60 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

กรมสรรพสามติ  กระทรวงการคลัง
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แบบ สขร.๑          

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,583.20 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 12,583.20 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 12,583.20 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

20 เช่าซ้ือรถปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา หจก.ทรัพย์เจริญแทรเวล(2007) 27,000.00 หจก.ทรัพย์เจริญแทรเวล(2007) 27,000.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

21 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 20,126.70 ตกลงราคา บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 20,126.70 บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 20,126.70 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ทางวิทยาศาสตร์ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

22 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 3,210.00 ตกลงราคา บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 3,210.00 บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 3,210.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ทางวิทยาศาสตร์ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 209,720.00 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 209,720.00 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 209,720.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน 166,920.00 ตกลงราคา บ. ไอพลัส เซอร์วิส จก. 166,920.00 บ. ไอพลัส เซอร์วิส จก. 166,920.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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แบบ สขร.๑          

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

25 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21,913.60 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 21,913.60 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 21,913.60 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 23,540.00 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 23,540.00 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 23,540.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

27 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,999.36 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 9,999.36 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 9,999.36 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

28 ซ้ือวัสดุส านักงาน 263,725.04 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 263,725.04 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 263,725.04 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

29 เช่าซ้ือรถปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา หจก.ทรัพย์เจริญแทรเวล(2007) 27,000.00 หจก.ทรัพย์เจริญแทรเวล(2007) 27,000.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

30 ซ้ือวัสดุส านักงาน 59,920.00 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 59,920.00 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 59,920.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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แบบ สขร.๑          

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 497,254.62 ตกลงราคา หจก.อาร์แอนด์เจ 497,254.62 หจก.อาร์แอนด์เจ 497,254.62 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 31,051.40 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 31,051.40 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 31,051.40 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

33 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 2,244.00 ตกลงราคา บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 2,244.00 บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 2,244.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ทางวิทยาศาสตร์ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

34 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 90,532.70 ตกลงราคา บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 90,532.70 บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 90,532.70 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ทางวิทยาศาสตร์ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,330.00 ตกลงราคา บ. เกรนเฟอร์นิช จก. 20,330.00 บ. เกรนเฟอร์นิช จก. 20,330.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

36 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,654.50 ตกลงราคา บ. เกรนเฟอร์นิช จก. 4,654.50 บ. เกรนเฟอร์นิช จก. 4,654.50 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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แบบ สขร.๑          

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

37 ซ้ือวัสดุส านักงาน 40,553.00 ตกลงราคา บ. ไอพลัส เซอร์วิส จก. 40,553.00 บ. ไอพลัส เซอร์วิส จก. 40,553.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

38 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,272.00 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 10,272.00 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 10,272.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 15,408.00 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 15,408.00 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 15,408.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

40 ซ้ืออะไหล่ยนต์ 59,278.00 ตกลงราคา หจก.ส.ดุสิตยางยนต์ 59,278.00 หจก.ส.ดุสิตยางยนต์ 59,278.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

41 ซ้ือวัสดุส านักงาน 98,975.00 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 98,975.00 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 98,975.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

42 ซ้ือวัสดุวิทยุส่ือสาร 35,374.20 ตกลงราคา หจก.เจ.เจ.เค ส่ือสาร 35,374.20 หจก.เจ.เจ.เค ส่ือสาร 35,374.20 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างพิมพ์แบบ ก.พ.7 10,700.00 ตกลงราคา โรงงานไพ่ 10,700.00 โรงงานไพ่ 10,700.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

2 จ้างซ่อมวิทยุส่ือสาร 80,250.00 ตกลงราคา หจก. เจ.เจ.เค ส่ือสาร 80,250.00 หจก. เจ.เจ.เค ส่ือสาร 80,250.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

3 จ้างออกข้อสอบ 1,131,168.50 วิธีกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1,131,168.50 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1,131,168.50 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

4 จ้างซ่อมวิทยุส่ือสาร 9,630.00 ตกลงราคา หจก.เจ.เจ.เค ส่ือสาร 9,630.00 หจก.เจ.เจ.เค ส่ือสาร 9,630.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

5 จ้างพิมพ์แสตมป์แก้ไข 197,600.00 ตกลงราคา บ. จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี 197,600.00 บ. จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ี 197,600.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
พร้ินต้ิง จก. พร้ินต้ิง จก. ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

6 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 5,511.00 ตกลงราคา บ. ปีเตอร์ พอล จก. 5,511.00 บ. ปีเตอร์ พอล จก. 5,511.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

7 จ้างซ่อมรถ 86,766.30 ตกลงราคา บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 86,766.30 บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 86,766.30 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
และเปล่ียนอะไหล่ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

8 จ้างซ่อมรถ 22,609.10 ตกลงราคา บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 22,609.10 บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 22,609.10 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
และเปล่ียนอะไหล่ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

9 จ้างซ่อมลิฟท์ 67,677.50 ตกลงราคา บ.ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง 67,677.50 บ.ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง 67,677.50 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
แอนด์ เซอร์วิส จก. แอนด์ เซอร์วิส จก. ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

10 จ้างปรับปรุงห้อง 3,477.50 ตกลงราคา บ. อะเมคเกอร์ 3,477.50 บ. อะเมคเกอร์ 3,477.50 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ดีซายน์แอนด์เฟอร์นิส จก. ดีซายน์แอนด์เฟอร์นิส จก. ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

11 จ้างซ่อมเคร่ืองกรองน้้า 4,066.00 ตกลงราคา ร้านกิจประสานเคร่ืองกรองน้้า 4,066.00 ร้านกิจประสานเคร่ืองกรองน้้า 4,066.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

12 จ้างท้าตรายาง 5,370.00 ตกลงราคา ร้านจุรินทร์ตรายาง 5,370.00 ร้านจุรินทร์ตรายาง 5,370.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

13 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 62,599.00 ตกลงราคา บ. เอส ที วี ไอ จก. 62,599.00 บ. เอส ที วี ไอ จก. 62,599.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

14 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 10,978.20 ตกลงราคา บ. โกลบอล คอมพิวเตอร์ 10,978.20 บ. โกลบอล คอมพิวเตอร์ 10,978.20 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
เน็ตเวิลด์ จก. เน็ตเวิลด์ จก. ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

15 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 5,671.00 ตกลงราคา บ. มัลติมีเดีย 5,671.00 บ. มัลติมีเดีย 5,671.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
อินโฟเทนเม้นท์ จก. อินโฟเทนเม้นท์ จก. ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

16 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ 17,655.00 ตกลงราคา หจก.โฮม โอที เซอร์วิส 17,655.00 หจก.โฮม โอที เซอร์วิส 17,655.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

17 จ้างซ่อมปรับอากาศ 91,913.00 ตกลงราคา บ. แอร์ธงชัย เอ็นจิเนียร่ิง จก. 91,913.00 บ. แอร์ธงชัย เอ็นจิเนียร่ิง จก. 91,913.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

18 จ้างท้าตรายาง 3,160.00 ตกลงราคา ทักษิณดีไซน์ 2016 3,160.00 ทักษิณดีไซน์ 2016 3,160.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 จ้างสอบเทียบเคร่ืองมือ 2,247.00 ตกลงราคา บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 2,247.00 บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 2,247.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

20 จ้างติดต้ังระบบ network 370,935.00 ตกลงราคา บ.จันวาณิชย์ จก. 370,935.00 บ.จันวาณิชย์ จก. 370,935.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

21 จ้างซ่อมรถ 2,985.30 ตกลงราคา บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 2,985.30 บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 2,985.30 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
และเปล่ียนอะไหล่ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

22 จ้างพิมพ์ปก 32,100.00 ตกลงราคา โรงงานไพ่ 32,100.00 โรงงานไพ่ 32,100.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

23 จ้างซ่อมรถ 139,239.10 ตกลงราคา บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 139,239.10 บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 139,239.10 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
และเปล่ียนอะไหล่ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

24 จ้างซ่อมวิทยุส่ือสาร 9,630.00 ตกลงราคา หจก.เจ.เจ.เค ส่ือสาร 9,630.00 หจก.เจ.เจ.เค ส่ือสาร 9,630.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือก ราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

25 จ้างปรับปรุง 297,267.19 ตกลงราคา บ. อะเมคเกอร์ 297,267.19 บ. อะเมคเกอร์ 297,267.19 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ดีซายน์แอนเฟอร์นิส จก. ดีซายน์แอนเฟอร์นิส จก. ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

26 จ้างพิมพ์แสตมป์ยาสูบ 228,000.00 ตกลงราคา โรงงานไพ่ 228,000.00 โรงงานไพ่ 228,000.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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