


แบบ สขร.๑        

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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

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

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,465.28 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 2,465.28 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 2,465.28 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,061.28 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 4,061.28 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 4,061.28 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,300.50 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 2,300.50 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 2,300.50 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,188.60 ตกลงราคา หจก.อาร์แอนด์เจ 3,188.60 หจก.อาร์แอนด์เจ 3,188.60 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
 ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

6 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 159,323.00 ตกลงราคา บ. แล็บซีสเต้มส์ จก. 159,323.00 บ. แล็บซีสเต้มส์ จก. 159,323.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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แบบ สขร.๑        

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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

7 ซ้ืออะไหล่ยนต์ 6,433.91 ตกลงราคา บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 6,433.91 บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 6,433.91 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 201,450.00 ตกลงราคา บ. เช็ทเทมป์ จก. 201,450.00 บ. เช็ทเทมป์ จก. 201,450.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

9 ซ้ือเอกสาร 8,000.00 ตกลงราคา หจก.โกอิงก์ 8,000.00 หจก.โกอิงก์ 8,000.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ประกอบการอบรม ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

10 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 39,055.00 ตกลงราคา บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 39,055.00 บ. แล็บซีสเต็มส์ จก. 39,055.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 47,978.80 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 47,978.80 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 47,978.80 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 35,348.52 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 35,348.52 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 35,348.52 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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แบบ สขร.๑        

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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 38,263.20 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 38,263.20 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 38,263.20 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 38,113.40 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 38,113.40 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 38,113.40 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 221,177.50 ตกลงราคา หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 221,177.50 หจก.โทเทิล ท็อป ซัพพลาย 221,177.50 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

16 ซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 92,897.40 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 92,897.40 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 92,897.40 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

17 จัดซ้ืออุปกรณ์วิทยุส่ือสาร 33,544.50 ตกลงราคา ช.อุดม เทคโนโลยี 33,544.50 ช.อุดม เทคโนโลยี 33,544.50 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน 75,381.50 ตกลงราคา บ. ไอพลัส เซอร์วิส จก. 75,381.50 บ. ไอพลัส เซอร์วิส จก. 75,381.50 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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แบบ สขร.๑        

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

(ราคากลาง) โดยสังเขป

19 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 11,812.80 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 11,812.80 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 11,812.80 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

20 จัดซ้ือวัสดุใช้ส้ินเปลือง 103,800.00 ตกลงราคา บ. สุพรีม ดิสทินิวชั่น จก. 103,800.00 บ. สุพรีม ดิสทินิวชั่น จก. 103,800.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

21 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,300.50 ตกลงราคา หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 2,300.50 หจก.บรรณสารสเตชั่น เนอร่ี 2,300.50 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

22 จัดซ้ือ-เช่า รถปรับอากาศ 27,000.00 ตกลงราคา หจก.ทรงพรตทัวร์ 27,000.00 หจก.ทรงพรตทัวร์ 27,000.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 

ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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แบบ สขร.๑

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

1 จ้างปรับปรุง 498,464.85 ตกลงราคา หจก.ภูนลิน การช่าง 498,464.85 หจก.ภูนลิน การช่าง 498,464.85 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

2 จ้างติดต้ังเสาอากาศวิทยุ 402,320.00 ตกลงราคา หจก.เจ.เจ.เค. ส่ือสาร 402,320.00 หจก.เจ.เจ.เค. ส่ือสาร 402,320.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

3 จ้างติดต้ังเสาอากาศวิทยุ 9,630.00 วิธีกรณีพิเศษ หจก.เจ.เจ.เค. ส่ือสาร 9,630.00 หจก.เจ.เจ.เค. ส่ือสาร 9,630.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

4 จ้างสอบเทียบเคร่ืองมือ 3,210.00 ตกลงราคา บ. เคมีเคิลเฮ้าท์ แอนด์แล็บ จก. 3,210.00 บ. เคมีเคิลเฮ้าท์ แอนด์แล็บ จก. 3,210.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
วิทยาศาสตร์ ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

5 จ้างพิมพ์แสตมป์แก้ไข 11,400.00 ตกลงราคา โรงงานไพ่ 11,400.00 โรงงานไพ่ 11,400.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

6 จ้างซ่อมรถยนต์ 43,859.30 ตกลงราคา บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 43,859.30 บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 43,859.30 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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แบบ สขร.๑

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

7 จ้างท าเอกสาร 20,400.00 ตกลงราคา ร้านวิภาวีการปก 20,400.00 ร้านวิภาวีการปก 20,400.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ประกอบการอบรม ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

8 จ้างท าตรายาง 56,640.00 ตกลงราคา ร้านจุรินทร์ตรายาง 56,640.00 ร้านจุรินทร์ตรายาง 56,640.00 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

9 จ้างซ่อมรถยนต์ 58,839.30 ตกลงราคา บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 58,839.30 บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 58,839.30 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า

10 จ้างซ่อมรถยนต์ 17,173.50 ตกลงราคา บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 17,173.50 บ. ป.ป้อม เซอร์วิส ยนต์ จก. 17,173.50 การจัดซ้ือวิธีตกลงราคา 
ให้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า
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