
แบบ สขร.1
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

1 วสัดุวทิยาศาสตร์ 2,200.00         2,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากดั 2,200.00     บริษัท ไอดัก จ ากดั 2,200.00      เสนอราคาต่ าสุด
2 วสัดุกอ่สร้าง 1,744.10         1,744.10         เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชยั 1,744.10     ร้าน ก.กอบชยั 1,744.10      เสนอราคาต่ าสุด
3 แบตเตอรีรถมอเตอร์ไซด์ 550.00            550.00            เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ฉมิพาลี 550.00        นายไพโรจน์  ฉมิพาลี 550.00         เสนอราคาต่ าสุด
4 หมายเลขทะเบียน 1กฆ-3346
5 จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 300.00            300.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 300.00        ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 300.00         เสนอราคาต่ าสุด
6 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 1,400.00         1,400.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 1,400.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 1,400.00      เสนอราคาต่ าสุด
7 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 1,970.00         1,970.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 1,970.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 1,970.00      เสนอราคาต่ าสุด
8 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 1,350.00         1,350.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 1,350.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 1,350.00      เสนอราคาต่ าสุด
9 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 2,330.00         2,330.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 2,330.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 2,330.00      เสนอราคาต่ าสุด

10 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 1,000.00         1,000.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 1,000.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 1,000.00      เสนอราคาต่ าสุด
11 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 870.00            870.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 870.00        สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 870.00         เสนอราคาต่ าสุด
12 วสัดุการเกษตร 10,535.00       10,535.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากดั 10,535.00   บริษัท ไอดัก จ ากดั 10,535.00    เสนอราคาต่ าสุด
13 จา้งเหมาซ่อมท่อพญานาค 3,050.00         3,050.00         เฉพาะเจาะจง นายส่ิน โออดิ 3,050.00     นายส่ิน โออดิ 3,050.00      เสนอราคาต่ าสุด
14 ค้าางเหมาซ่อมรถยนต์ บพ-4214 กรุงเทพ 7,360.42         7,360.42          เฉพาะเจาะจง บ.อึ้งง่วนไต๋อซูีซุเซลส์ จ ากดั 7,360.42     บ.อึ้งง่วนไต๋อซูีซุเซลส์ จ ากดั 7,360.42       เสนอราคาต่ าสุด 
15 วสัดุการเกษตร 1,979.50         1,979.50         เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 1,979.50     ร้าน บ ารุงการโลหะ 1,979.50      เสนอราคาต่ าสุด
16 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 1,498.00         1,498.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 1,498.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 1,498.00      เสนอราคาต่ าสุด
17 วสัดุการเกษตร 4,387.00         4,387.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 4,387.00     ร้าน บ ารุงการโลหะ 4,387.00      เสนอราคาต่ าสุด
18 วสัดุการเกษตร 3,424.00         3,424.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 3,424.00     ร้าน บ ารุงการโลหะ 3,424.00      เสนอราคาต่ าสุด
19 วสัดุคอมพิวเตอร์ 280.00            280.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 280.00        ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 280.00         เสนอราคาต่ าสุด
20 วสัดุส านักงาน 600.00            600.00            เฉพาะเจาะจง ร้านไมลั้ง ชะอ า เฟอร์นิเจอร์-กราฟิก 600.00        ร้านไมลั้ง ชะอ า เฟอร์นิเจอร์-กราฟิก 600.00         เสนอราคาต่ าสุด
21 วสัดุการเกษตร 225.00            225.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ร้อยปอนด์อะควาเทค 225.00        ร้าน ร้อยปอนด์อะควาเทค 225.00         เสนอราคาต่ าสุด
22 วสัดุการเกษตร 4,108.80         4,108.80         เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 4,108.80     ร้าน บ ารุงการโลหะ 4,108.80      เสนอราคาต่ าสุด
23 วสัดุการเกษตร 1,926.00         1,926.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 1,926.00     ร้าน บ ารุงการโลหะ 1,926.00      เสนอราคาต่ าสุด
24 วสัดุการเกษตร 1,337.50         1,337.50         เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 1,337.50     ร้าน บ ารุงการโลหะ 1,337.50      เสนอราคาต่ าสุด
25 วสัดุวทิยาศาสตร์ 2,728.50         2,728.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จ ากดั 2,728.50     บริษัท แอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จ ากดั 2,728.50      เสนอราคาต่ าสุด
26 วสัดุงานบ้านงานครัว 549.00            549.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวมีติร 549.00        ร้าน ทวมีติร 549.00         เสนอราคาต่ าสุด
27 วสัดุการเกษตร 1,620.00         1,620.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอน็ โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 1,620.00     ร้าน พี เอน็ โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 1,620.00      เสนอราคาต่ าสุด
28 จา้งเหมาปรับพื้นที่ 1,050.00         1,050.00         เฉพาะเจาะจง นายเกนิ สังขพ์ุก 1,050.00     นายเกนิ สังขพ์ุก 1,050.00      เสนอราคาต่ าสุด
29 วสัดุวทิยาศาสตร์ 2,850.00         2,850.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากดั 2,850.00     บริษัท ต้นเกษตร จ ากดั 2,850.00      เสนอราคาต่ าสุด
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30 วสัดุการเกษตร 2,640.00         2,640.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ร้อยปอนด์อะควาเทค 2,640.00     ร้าน ร้อยปอนด์อะควาเทค 2,640.00      เสนอราคาต่ าสุด
31 วสัดุฟ้าและวทิย ุ 1,783.00         1,783.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า-กอ่สร้าง 1,783.00     ร้านอรุณไฟฟ้า-กอ่สร้าง 1,783.00      เสนอราคาต่ าสุด
32 วสัดุกอ่สร้าง 3,969.70         3,969.70         เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชยั 3,969.70     ร้าน ก.กอบชยั 3,969.70      เสนอราคาต่ าสุด
33 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 3,730.00         3,730.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 3,730.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 3,730.00      เสนอราคาต่ าสุด
34 วสัดุการเกษตร 3,200.00         3,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากดั 3,200.00     บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากดั 3,200.00      เสนอราคาต่ าสุด
35 วสัดุกอ่สร้าง 1,744.10         1,744.10         เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชยั 1,744.10     ร้าน ก.กอบชยั 1,744.10      เสนอราคาต่ าสุด
36 วสัดุฟ้าและวทิย ุ 1,360.00         1,360.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า-กอ่สร้าง 1,360.00     ร้านอรุณไฟฟ้า-กอ่สร้าง 1,360.00      เสนอราคาต่ าสุด
37 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 8,920.00         8,920.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 8,920.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 8,920.00      เสนอราคาต่ าสุด
38 วสัดุวทิยาศาสตร์ 3,745.00         3,745.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จ ากดั 3,745.00     บริษัท แอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จ ากดั 3,745.00      เสนอราคาต่ าสุด
39 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1,819.00         1,819.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จ ากดั 1,819.00     บริษัท แอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จ ากดั 1,819.00      เสนอราคาต่ าสุด
40 วสัดุน้ ามนัหล่อล่ืนและเชื้อเพลิง 1,498.00         1,498.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 1,498.00     ร้าน บ ารุงการโลหะ 1,498.00      เสนอราคาต่ าสุด
41 วสัดุส านักงาน 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านไมลั้ง ชะอ า เฟอร์นิเจอร์-กราฟิก 3,000.00     ร้านไมลั้ง ชะอ า เฟอร์นิเจอร์-กราฟิก 3,000.00      เสนอราคาต่ าสุด
42 วสัดุการเกษตร 300.00            300.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอน็ โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 300.00        ร้าน พี เอน็ โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 300.00         เสนอราคาต่ าสุด


