
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 วัสดุการเกษตร 10,520.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) ราคาท่ี
เสนอ 10,520 บาท

บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) ราคา 
 10,520 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

2 วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 11,204.28 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) ราคาท่ี
เสนอ 11,204.28 บาท

บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) ราคา 
 11,204.28 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

3 วัสดุการเกษตร 5,760.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด ราคาท่ี
เสนอ 5,760 บาท

บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด 
ราคา 5,760 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

4 วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 9,332.94 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) ราคาท่ี
เสนอ 9,332.94 บาท

บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) ราคา 
 9,332.94 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

5 วัสดุกอสราง 9,160.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด ราคาท่ี
เสนอ 9,160 บาท

บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด 
ราคา 9,160 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

6 วัสดุกอสราง 5,430.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด ราคาท่ี
เสนอ 5,430 บาท

บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด 
ราคา 5,430 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

7 วัสดุการเกษตร 64,800.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน จํากัด 
 ราคาท่ีเสนอ 64,800 บาท

บริษัท โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน 
จํากัด  ราคา 64,800 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

8 วัสดุการเกษตร 58,100.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน จํากัด 
 ราคาท่ีเสนอ 58,100 บาท

บริษัท โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน 
จํากัด  ราคา 58,100 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

9 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 11,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ  ราคาท่ีเสนอ
 11,000 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ  ราคา 
11,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2562
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วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)



10 วัสดุการเกษตร 28,475.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ  ราคาท่ีเสนอ
 28,475 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ  ราคา 
28,475 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

11 วัสดุการเกษตร 9,980.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ  ราคาท่ีเสนอ
 9,980 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ  ราคา 
9,980 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

12 วัสดุการเกษตร 36,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ  ราคาท่ีเสนอ
 36,000 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ  ราคา 
36,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

13 จางซอมแซมหองนํ้าสุภาพสตรี 35,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายคาบอย คุมโนนครอ ราคาท่ีเสนอ 
35,000  บาท

นายคาบอย คุมโนนครอ  ราคา 
35,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

14 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 22,700.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน จํากัด 
 ราคาท่ีเสนอ 22,700  บาท

บริษัท โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน 
จํากัด  ราคา 22,700 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

15 วัสดุกอสราง 44,724.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด ราคาท่ี
เสนอ 44,724 บาท

บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด 
ราคา 44,724 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

16 วัสดุการเกษตร 6,634.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุญไทยแมชีนเนอร่ี ราคาท่ีเสนอ 
6,634 บาท

บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด 
ราคา 6,634 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด


