
แบบ สขร. 1

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีตดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) สญัญา และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 จา้งเหมาบริการคนงาน 24,000.00      24,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ขาวจุย้ นายสมชาย  ขาวจุย้ เป็นการจา้งต่อเน่ืองปีงบประมาณ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 40/2563

24,000.00 24,000.00 ลงวนัท่ี 05/05/2563
2 จา้งเหมาบริการคนงาน 24,000.00 24,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประคอง ชวนโพธ์ิ นางประคอง ชวนโพธ์ิ เป็นการจา้งต่อเน่ืองปีงบประมาณ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 41/2563

24,000.00                            24,000.00                            ลงวนัท่ี 05/05/2563
3 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองมือวิทยาศาสตรฯ 12,000.00      10,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้ความช านาญดา้นการซ่อมฯ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 42/2563

10,100.00 10,100.00 และมีบญัชีรายช่ืออยูใ่นคูมื่อผูซ้ื้อของกระทรวงอุตสากรรม ลงวนัท่ี 07/05/2563
4 วสัดุการเกษตร 13,000.00      12,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดกั จ  ากดั บริษทั ไอดกั จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 53/2563

12,500.00                            12,500.00                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 07/05/2563
5 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 7,000.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเฟรชช่ีเซอร์วิส ร้านเฟรชช่ีเซอร์วิส เน่ืองจากเป็นผูมี้มีอาชีพรับจา้งและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 43/2563

6,000.00                              6,000.00                              ความช านาญดา้นการซ่อมฯ ลงวนัท่ี 07/5/2563
6 จา้งซ่อมแซมยานพาหนะ 7,000.00        5,840.60        เฉพาะเจาะจง บริษทั อยธุยาอีซูซุเซลส์ จ  ากดับริษทั อยธุยาอีซูซุเซลส์ จ  ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้มีอาชีพรับจา้งและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 44/2563

5,840.60                              5,840.60                              ความช านาญดา้นการซ่อมฯ ลงวนัท่ี 12/5/2563
7 วสัดุการเกษตร จ านวน 11 รายการ 33,000.00      30,316.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ตน้เกษตร จ ากดั บริษทั ตน้เกษตร จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 54/2563

30,316.00                            30,316.00                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 12/05/2563
8 วสัดุเกษตร,งานบา้นงานครัวฯลฯ 41,000.00      40,302.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ตน้เกษตร จ ากดั บริษทั ตน้เกษตร จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 55/2563

40,302.00                            40,302.00                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 13/05/2563
9 วสัดุส านกังาน 9,000.00        8,789.69        เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 56/2563

8,432.67                              8,432.67                              และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 13/05/2563
บ.ชญาภทัรสุวรรณ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั

8,999.77                              
หจก. พาร์ แอสโซซิเอทส์

8,936.64 
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ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีตดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) สญัญา และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
10 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 6,000.00        5,980.00 เฉพาะเจาะจง บ. ยนิูต้ี โอที ซิสเตม็ จ  ากดั บ. ยนิูต้ี โอที ซิสเตม็ จ  ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 45/2563

5,890.00                              5,890.00                              มีความช านาญดา้นการซ่อมแซม ลงวนัท่ี 14/05/2563
11 วสัดุการเกษตร ฯลฯ จ านวน 24 รายการ 26,000.00      24,820.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดกั จ  ากดั บริษทั ไอดกั จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 57/2563

24,820.00                            24,820.00                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 15/05/2563
12 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000.00      11,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดกั จ  ากดั บริษทั ไอดกั จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 58/2563

11,000.00                            11,000.00                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 22/05/2563
13 วสัดุการเกษตร 20,000.00      18,980.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณพาณิชย์ ร้านสุวรรณพาณิชย์ เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 59/2563

18,980.00 18,980.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 22/05/2563
14 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,000.00 25,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณพาณิชย์ ร้านสุวรรณพาณิชย์ เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 60/2563

25,940.00 25,940.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 22/05/2563
15 จา้งทดสอบความช านาญห้องปฏิบติัการ 6,000.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย)จ ากดั บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย)จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 46/2563

PT07-6311 5,885.00 5,885.00 มีรายช่ือผูซ้ื้อในทะเบียนอุตสาหกรรม
16 วสัดุก่อสร้าง  จ  านวน 31 รายการ 70,000.00 67,568.36 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.จี แอท โอม จ ากดั บริษทั พี.จี.แอท โฮม จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 61/2563

67,568.36 67,568.36 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 26/05/2563
17 จา้งเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหหนะ 9,000.00 8,979.98 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้ เภตรา จ  ากดั บริษทั โตโยตา้ เภตรา จ  ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 47/2563

และขนส่ง กต 139 อย. 8,979.98 8,979.98 มีความช านาญดา้นการซ่อมแซม
18 จา้งเหมาบริการ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประคอง ชวนโพธ์ิ นางประคอง ชวนโพธ์ิ เป็นการจา้งต่อเน่ืองปีงบประมาณ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 48/2563

32,000.00 32,000.00 ลงวนัท่ี 29/05/2563
19 จา้งเหมาบริการ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ขาวจุย้ นายสมชาย ขาวจุย้ เป็นการจา้งต่อเน่ืองปีงบประมาณ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 49/2563

32,000.00 32,000.00 ลงวนัท่ี 29/05/2563






