
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,058.05 4200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิวะบตุร จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ บริษัท ศิวะบตุร จ ากัด (ส านักงานใหญ)่ เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 52/2562 ลงวันที ่3 มกราคม 2562 
2 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 1,590.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 53/2562 ลงวันที ่3 มกราคม 2562
3 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 29,799.50      30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 54/2562 ลงวันที ่4 มกราคม 2562
4 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 61,640.00      62,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 55/2562 ลงวันที ่4 มกราคม 2562
5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 18,078.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปโิตรเล่ียม จ ากัด บริษัท ชลสินปโิตรเล่ียม จ ากัด เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 56/2562 ลงวันที ่4 มกราคม 2562
6 วัสดุเอเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,430.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปโิตรเล่ียม จ ากัด บริษัท ชลสินปโิตรเล่ียม จ ากัด เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 57/2562 ลงวันที ่4 มกราคม 2562
7 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 58/2562 ลงวันที ่10 มกราคม 2562
8 วัสดุวิทยาศาสตร์  จ านวน 1 รายการ 8,850.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 59/2562 ลงวันที ่10 มกราคม 2562
9 วัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 15,600.00      16,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บรัษัท ไอดัก จ ากัด เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 60/2562 ลงวันที ่10 มกราคม 2562
10 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 45,850.00      46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บรัษัท ไอดัก จ ากัด เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 61/2562 ลงวันที ่10 มกราคม 2562
11 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,800.00      17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บรัษัท ไอดัก จ ากัด เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 62/2562 ลงวันที ่10 มกราคม 2562
12 วัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 6 รายการ 6,947.51        7,000.00 เฉพาะเจาะจง บรัษัท ศรีราชามงคลชัย จ ากัด บรัษัท ศรีราชามงคลชัย จ ากัด เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 63/2562 ลงวันที ่10 มกราคม 2562
13 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 26,000.00      25,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินชัยคอนกรีต ร้านสินชัยคอนกรีต เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 65/2562 ลงวันที ่11 มกราคม 2562
14 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,200.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ฮอล คอร์เปอเรชั่น จ ากัด บริษัท โอเวอร์ฮอล คอร์เปอเรชั่น จ ากัด เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 66/2562 ลงวันที ่11 มกราคม 2562
15 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 4,451.20 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสง่ียมพรพาณิชย์ หจก.เสง่ียมพรพาณิชย์ เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 67/2562 ลงวันที ่22 มกราคม 2562
16 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 9,142.50        10,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินการปโิตรเล่ียม จ ากัด บริษัท ชลสินการปโิตรเล่ียม จ ากัด เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 68/2562 ลงวันที ่22 มกราคม 2562
17 บริษัท วีระมาศการเกษตร จ ากัด 35,565.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศการเกษตร จ ากัด บริษัท วีระมาศการเกษตร จ ากัด เปน็ไปตามคุณสมบติัทีก่ าหนดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 69/2562 ลงวันที ่23 มกราคม 2562
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