
แบบ สขร.1

ล ำดบั งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี หรือจำ้ง(บำท) (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือพิมพว์สัดุส ำนกังำนฯ 8,500.00          8,500.00        เฉพำะเจำะจง โรงพิมพอ์ำสำรักษำดินแดน โรงพิมพือำสำรักษำดินแดน/8,500 รำคำต ่ำสุด CNTR-0170/62  ลว.2 ก.ย.62

2 จดัท ำป้ำยไวนิลโครงกำรฝึกอบรม 432.00             432.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิชลโฆษณำ ร้ำนสิชลโฆษณำ/432 รำคำต ่ำสุด CNTR-0171/62  ลว.6 ก.ย.62

3 วสัดุกำรฝึกอบรมฯ 2,190.00          2,190.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนนอ้งเคร่ืองครัว ร้ำนนอ้งเคร่ืองครัว/2,190 รำคำต ่ำสุด CNTR-0172/62  ลว.6 ก.ย.62

4 จดัท ำป้ำยไวนิลโครงกำรฝึกอบรมพฒันำศกัยภำพฯ 675.00             675.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิชลโฆษณำ ร้ำนสิชลโฆษณำ/675 รำคำต ่ำสุด CNTR-0173/62  ลว.9 ก.ย.62

5 จดัจำ้งอำหำรวำ่งและพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,250.00          5,250.00        เฉพำะเจำะจง รำคำต ่ำสุด CNTR-0174/62  ลว.9 ก.ย.62

6 จดัซ้ือเกำ้อ้ี 17,350.00        17,350.00      เฉพำะเจำะจง บจก.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์ บจก.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล/์17,350 รำคำต ่ำสุด CNTR-0175/62  ลว.10 ก.ย.62

7 จดัซ้ือวสัดุ+ปำกกำพร้อมกระเป๋ำฯ 20,460.00        20,460.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนนอ้งปัณณ์ ร้ำนนอ้งปัณณ์/20460 รำคำต ่ำสุด CNTR-0176/62  ลว.10 ก.ย.62

8 จดัท ำคู่มืออบรมฯ 19,800.00        19,800.00      เฉพำะเจำะจง กรดำก๊อปป้ีแอนด็ปร้ิน กรดำก๊อปป้ีแอนดป์ร้ิน/19,800 รำคำต ่ำสุด CNTR-0177/62  ลว.9 ก.ย.62

9

วำงท่อระบำยน ้ำพร้อมซ่อมแซมถนนคสล.
สำยตกวดั-มำรวย เฉพำะเจำะจง

หจก.ท่ำหินธุรกิจ หจก.ท่ำหินธุกิจ/
รำคำต ่ำสุด

CNTR-0178/62  ลว.10 ก.ย.62

10 หินยอ่ย 3/8 82,900.00        82,900.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ท่ำหินธุรกิจ หจก.ท่ำหินธุกิจ/82,900 รำคำต ่ำสุด CNTR-0179/62  ลว.10 ก.ย.62

11 ถนนคสล.สำยนำยสนัทดั-วงัหลวง ม.9 125,000.00      125,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ/125,000 รำคำต ่ำสุด CNTR-0180/62  ลว.10 ก.ย.62

12 คสล. ถนนสำยนำยฉัว่ - คูชำยนำ 314,000.00      314,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ/314,000 รำคำต ่ำสุด CNTR-0181/62  ลว.10 ก.ย.62

14 ซ่อมแซมสร้ำงถนนคสล.บำงยงู ม.10 446,000.00      446,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ รำคำต ่ำสุด CNTR-0182/62  ลว.10 ก.ย.62

15 จดัจำ้งซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ กองช่ำง 3,700.00          3,700.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนณรงคแ์อร์เซอร์วิส ร้ำนณรงคแ์อร์เซอร์วิส/3700 รำคำต ่ำสุด CNTR-0184/62  ลว.10 ก.ย.62

16 จดัซ้ือรถกระเชำ้ไฟฟ้ำ 2,640,000.00   2,640,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.เอสทีจี กรุ๊ป 99 บ.เอสทีจี กรุ๊ป 99/2640000 รำคำต ่ำสุด CNTR-0185/62  ลว.10 ก.ย.62

17 จดัจำ้งลำ้งเคร่ีองปรับอำกำศ กองคลงั 2,000.00          2,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนณรงคแ์อร์เซอร์วิส ร้ำนณรงคแ์อร์เซอร์วิส/2000 รำคำต ่ำสุด CNTR-0186/62  ลว.10 ก.ย.62

18 จำ้งซ่อมและลำ้งเคร่ืองปรับอำกำศ 13,000.00        13,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ/13,000 รำคำต ่ำสุด CNTR-0187/62  ลว.10 ก.ย.62
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19 ก่อสร้ำงถนน คสล.คลองท่ำล่ำง 453,000.00      453,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ/453,000 รำคำต ่ำสุด CNTR-0188/62  ลว.10 ก.ย.62

20 ก่อสร้ำงถนนคสล.สีสำ - คอกววั ม.3 329,000.00         329,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ/329,000 รำคำต ่ำสุด CNTR-0189/62  ลว.10 ก.ย.62

21 ก่อสร้ำงฝำยน ้ำลน้คลองท่ำล่ำง ม.4 450,000.00         450,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ/450,000 รำคำต ่ำสุด CNTR-0190/62  ลว.10 ก.ย.62

22 ก่อสร้ำงฝำยน ้ำลน้คลองท่อม ม.1 ,2 450,000.00         450,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ/450,000 รำคำต ่ำสุด CNTR-0191/62  ลว.10 ก.ย.62

23 ก่อสร้ำงฝำยน ้ำลน้ห้วยลึก(จุดท่ี1) ม.7 450,000.00         450,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ/450,000 รำคำต ่ำสุด CNTR-0192/62  ลว.10 ก.ย.62

24 ก่อสร้ำงฝำยน ้ำลน้ห้วยลึก(จุดท่ี2) ม.7 450,000.00         450,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ/450,000 รำคำต ่ำสุด CNTR-0193/62  ลว.10 ก.ย.62

25 ก่อสร้ำงฝำยน ้ำลน้ห้วยคลองลำ ม.7 450,000.00         450,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ/450,000 รำคำต ่ำสุด CNTR-0194/62  ลว.10 ก.ย.62

26 ก่อสร้ำงฝำยน ้ำลน้ห้วยใหญ่ชิต ม.7 450,000.00         450,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ/450,000 รำคำต ่ำสุด CNTR-0195/62  ลว.10 ก.ย.62

27 ก่อสร้ำงฝำยน ้ำลน้ปลกัฬหญ่ ม.8 450,000.00         450,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ/450,000 รำคำต ่ำสุด CNTR-0196/62  ลว.10 ก.ย.62

28 ก่อสร้ำงฝำยน ้ำลน้คลองท่ำล่ำง ม.12 450,000.00         450,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ/450,000 รำคำต ่ำสุด CNTR-0197/62  ลว.10 ก.ย.62

29 ก่อสร้ำงฝำยน ้ำลน้ห้วยคลองเสำ ม.13 450,000.00         450,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ หจก.นครพงษภ์ณัฑก์ำรโยธำ/450,000 รำคำต ่ำสุด CNTR-0198/62  ลว.10 ก.ย.62


