




                                                                              สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                                                                       แบบ สขร.1 
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ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
1 วสัดุเช้ือเพลิง 

1669(9001) 
1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยล ์จ ากดั 1,600 บ.พีโอออยล ์จ ากดั 1,600 ราคาต ่าสุด 90/2565 

1 มี.ค.65 
2 วสัดุเช้ือเพลิง (ขยะ) 

9335 
4,240.60 4,240.60 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยล ์จ ากดั 4,240.60 บ.พีโอออยล ์จ ากดั 4,240.60 ราคาต ่าสุด 91/2565 

1 มี.ค.65 
3 จดัซ้ือน ้ ามนัเคร่ือง 

ตดัถนนคอนกรีต 
816 816 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยล ์จ ากดั 816 บ.พีโอออยล ์จ ากดั 816 ราคาต ่าสุด 92/2565 

1 มี.ค.65 

4 วสัดุเช้ือเพลิง(สนง) 
7612 

1,671.40 1,671.40 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยล ์จ ากดั 1,671.40 บ.พีโอออยล ์จ ากดั 1,671.40 ราคาต ่าสุด 
 

93/2565 
1 มี.ค.65 

5 จดัซ้ือน ้ ามนัเคร่ือง 
แยกถนน 

406 406 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยล ์จ ากดั 406 บ.พีโอออยล ์จ ากดั 406 ราคาต ่าสุด 94/2565 
1 มี.ค.65 

6 จดัซ้ือน ้ ามนัรถยนต ์
งธ 2677(กองคลงั) 

2,520 2,520 เฉพาะเจาะจง บ.พีโอออยล ์จ ากดั 2,520 บ.พีโอออยล ์จ ากดั 2,520 ราคาต ่าสุด 95/2565 
1 มี.ค.65 

7 จดัซ้ือวสัดุ
ส านกังาน(น ้ าด่ืม) 
กองคลงั 

696 696 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกนภา 696 ร้านกนกนภา 696 ราคาต ่าสุด 96/2565 
1 มี.ค.65 

8 จดัซ้ือครุภณัฑ์
ทางการเกษตร 
(กองช่าง) 

47,000 47,000 เฉพาะเจาะจง หจก.จินตพร
คอนสตคัชัน่ 

47,000 หจก.จินตพรคอนสตคัชัน่ 47,000 ราคาต ่าสุด 97/2565 
8 มี.ค.65 

      



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
9 จดัซ้ือวสัดุ

วทิยาศาสตร์และ
การแพทยส์ารสม้ 
คลอรีน(กองช่าง) 

26,600 26,600 เฉพาะเจาะจง ทองทวกีารคา้ 26,600 ทองทวกีารคา้ 26,600 ราคาต ่าสุด 98/2565 
15 มี.ค.65 

10 จดัซ้ือครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(กองการศึกษา) 

17,000 17,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บุรีรัมย ์คูเมือง 17,000 หจก.บุรีรัมย ์คูเมือง 17,000 ราคาต ่าสุด 99/2565 
18 มี.ค.65 

11 จดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆ 
(กองช่าง) 

17,400 17,400 เฉพาะเจาะจง หจก.จินตพร  
คอนสตรัคชัน่ 

17,400 หจก.จินตพร  
คอนสตรัคชัน่ 

17,400 ราคาต ่าสุด 100/2565 
25 มี.ค.65 

12 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 
(กองช่าง) 

10,340 10,340 เฉพาะเจาะจง หจก.จินตพร  
คอนสตรัคชัน่ 

10,340 หจก.จินตพร 
 คอนสตรัคชัน่ 

10,340 ราคาต ่าสุด 101/2565 
25 มี.ค.65 

13 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า
และวทิย(ุกองช่าง) 

9,600 9,600 เฉพาะเจาะจง หจก.จินตพร 
 คอนสตรัคชัน่ 

9,600 หจก.จินตพร 
 คอนสตรัคชัน่ 

9,600 ราคาต ่าสุด 102/2565 
25 มี.ค.65 

14 จดัซ้ืออาหาร 
เสริม(นม) 
 (กองการศึกษา) 

9,853.20 9,853.20 เฉพาะเจาะจง บ.คนัทรีเฟรชแดร่ี 
จ ากดั 

9,853.20 บ.คนัทรีเฟรชแดร่ี จ ากดั 9,853.20 ราคาต ่าสุด 104/2565 
25 มี.ค.65 

15 จดัซ้ือน ้ ามนั 
ไฮดรอลิค(สธ) 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง วรโชติจนัทร์เพง็ 1,200 วรโชติจนัทร์เพง็ 1,200 ราคาต ่าสุด 105/2565 
31 มี.ค.65 

 


