
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1 25,680           25,680    เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟลิส จ ากดั บริษัท เฟลิส จ ากดั ภายในวงเงินงบประมาณ ใบส่ังงาน เลขที่ 
25,680 บาท 25,680 บาท 1/2565

ลง 1 ต.ค.64

จา้งดูแลระบบ และ
ปรับปรุง
เว็บไซต์ กองบงัคับการ
ต ารวจรถไฟ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
กองบังคับการต ารวจรถไฟ  กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

ข้อมูล ณ วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 94,160.00              94,160.00          เฉพาะเจาะจง 1. ร้านสินสยาม ร้านสินสยาม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/65 

94,160.-บาท 94,160.-บาท และเสนอราคาต่ำสุด ลง 25 พฤศจิกายน 64
2. บริษัท สหชัยบราเดอร์ส จำกัด ภายในวงเงินงบประมาณ

97,584.-บาท

3. ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์

95,872.-บาท

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

กองบังคับการตำรวจรถไฟ  กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564

จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน



แบบ สขร. 1

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 98,757.79              98,757.79          เฉพาะเจาะจง 1. ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่ ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 2/65 

(สำนักงานใหญ่) (สำนักงานใหญ่) และเสนอราคาต่ำสุด ลง 15 มีนาคม 65

98,757.79 บาท 98,757.79 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ
2. บริษัท สหชัยบราเดอร์ส จำกัด 

106,406.15 บาท

3. ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์

102,265.25บาท

2 จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 39,322.50              39,322.50          เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทยภัทรกิจเจริญก้าวหน้า จำกัด 1.บริษัท ไทยภัทรกิจเจริญก้าวหน้า จำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 3/65

39,322.50บาท และเสนอราคาต่ำสุด ลง 15 มีนาคม 65

2. ร้าน วี เจ คอนวีเนี่ยน ภายในวงเงินงบประมาณ

42,450บาท
3. ร้าน 3ดี ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส

45,850.-บาท

กองบังคับการตำรวจรถไฟ  กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 69,628.00       69,628.00  เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไทยภัทรกิจเจริญ 1.บริษัท ไทยภัทรกิจเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 4/65 
ก้าวหน้า จ ากัด ก้าวหน้า จ ากัด และเสนอราคาต่ าสุด ลง 20 เม.ย.65
69,628.-บาท 69,628.-บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 
กองบังคับกำรต ำรวจรถไฟ  กองบัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

เดือน เมษำยน พ.ศ.2565

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 18,821.30      18,821.30  เฉพาะเจาะจง 1.ร้านอาทรพาณิชย์ 1.ร้านอาทรพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 5/65 
18,821.30 บาท 18,821.30 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลง 25 พ.ค.65

ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 
กองบังคับกำรต ำรวจรถไฟ  กองบัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2565

จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน




