
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 คา่จา้งซ่อมแซมเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ 30,000.00      28,890.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดับริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดัเน่ืองจากเป็นผูมี้ความช านาญและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 61/2563

LC MS/MS 28,890.00 28,890.00 มีรายช่ือคู่มือผูซ้ื้อของกระทรวงอุตสหกรรม ลงวนัท่ี 05/08/2563
2 คา่วสัดุต่างๆ จ านวน 22 รายการ 39,000.00      38,100.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดกั จ  ากดั บริษทั ไอดกั จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 76/2563

38,100.00                            38,100.00                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี06/08/2563
3 คา่จา้งซ่อมแซมเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ 31,000.00 30,655.50      เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดับริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดัเน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่จา้งเลขท่ี 62/2563

HPLC 30,655.50                            30,655.50                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 09/08/2563
4 คา่วสัดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 226,246.00    224,835.00    เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนดอ์ะควาเทค ร้านร้อยปอนดอ์ะควาเทค เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี77/2563

224,835.00 224,835.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 08/07/2563
บริษทั โอเวอร์ออย คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั

226,383.00 
หจกงเกา้เกษตร อินทีเครชั้น สนง.ใหญ่

227,520.00 
5 จา้งซ่อมแซมบ่อแสดงพนัธุ์สตัวน์ ้า(วงัปลา) 410,000.00 409847.45 เฉพาะเจาะจง บริษทั อพัทิค ยนิูต้ี จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) บริษทั อพัทิค ยนิูต้ี จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) เน่ืองจากเป็นผูรั้บจา้งและมีความช านาญ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 63/2563

409,874.45 409,874.45 ดา้นการซ่อมแซมบ่อแสดงพนัธุส์ตัวน์ ้า ลงวนัท่ี 07/08/2563
6 วสัดุส านกังาน 2 รายการ (ผา้มา่น) 12,000.00      11,960.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส วี ผา้มา่น ร้าน เอส วี ผา้มา่น เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 78/2563

11,960.00                            11,960.00                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 24/08/2563
7 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 9 รายการ 51,000.00      50,117.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ไอ ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จ ากดับริษทั เอส ไอ ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จ ากดัเน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 79/2563

50,117.00                            50,117.00                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 25/08/2563
8 วสัดุวิทยาศาสตรฯ จ านวน 18 รายการ 31,000.00      30,141.90      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ไอ ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 79/2563

30,141.90                            30,141.90                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 27/08/2563
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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)
9 จา้งเหมาบริการลอกเลนทางระบายน ้า 45,000.00      40,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพยอม กาญจณเลขา นายพยอม กาญจณเลขา เน่ืองจากเป็นผูรั้บจา้งและมีความช านาญ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 64/2563

40,000.00                            40,000.00                            ดา้นการลอกเลนทางระบายน ้า ลงวนัท่ี 31/08/2563
10 วสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 8,500.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนดอ์ะควาเทค ร้านร้อยปอนดอ์ะควาเทค เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 81/2563

8,000.00 8,000.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 31/08/2563
11 วสัดุการเกษตรและวสัดุก่อสร้าง 8,000.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ตน้เกษตร จ ากดั ร้าน ตน้เกษตร จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 82/2563

จ านวน 3 รายการ 7,700.00 7,700.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 31/08/2563
12 วสัดุงานบา้นงานครัว จ  านวน 2 รายการ 8,500.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดกั จ  ากดั บริษทั ไอดกั จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 83/2563

8,200.00 8,200.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 31/08/2563
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