
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 วสัดุต่างๆ จ านวน 21 รายการ 51,000.00      50,630.26      เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 84/2563

50,630.26 50,630.26 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 02/09/2563
2 วสัดุก่อสร้าง,วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,000.00      12,237.59      เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.จี.แอท โฮม จ ากดั บริษทั พี.จี.แอท โฮม จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 85/2563

12,237.59                            12,237.59                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 02/09/2563
3 วสัดุต่างๆ 10,000.00 9,212.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดกั จ  ากดั บริษทั ไอดกั จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 86/2563

9,212.00                              9,212.00                              และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 11/09/2563
4 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 12,000.00      11,748.60      เฉพาะเจาะจง บ.ยโูปรเทค จ ากดั บ.ยโูปรเทค จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูรั้บจา้งและมีความช านาญ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 65/2563

11,748.60 11,748.60 ดา้นการซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ลงวนัท่ี11/09/2563
5 จา้งซ่อมแซมรถยนตห์มายเลขทะเบียน 13,500.00      13,148.70      เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้ เภตรา จ  ากดั บริษทั โตโยตา้ เภตรา จ  ากดั เน่ืองจากเป็นผูรั้บจา้งและมีความช านาญ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 66/2563

กต-139 พระนครศรีอยธุยา 13,148.70 13,148.70 ดา้นการซ่อมแซมรถยนต์ ลงวนัท่ี 11/09/2563
6 ซ่อมแซมรถยนตห์มายเลขทะเบียน 26,500.00      26,000.00      เฉพาะเจาะจง ป.ยอดเพชร ป.ยอดเพชร เน่ืองจากเป็นผูรั้บจา้งและมีความช านาญ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 67/2563

82-7870 26,000.00 26,000.00 ดา้นการซ่อมแซมรถยนต์ ลงวนัท่ี 14/09/2563
7 วสัดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 20,000.00 19800 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณพาณิชย์ ร้านสุวรรณพาณิชย์ เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 87/2563

19,800.00 19,800.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 14/09/2563
8 วสัดุก่อสร้าง 20,000.00      18,040.20      เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.จี.แอท โฮม จ ากดั บริษทั พี.จี.แอท โฮม จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 88/2563

18,040.20                            18,040.20                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 18/09/2563
9 วสัดุต่างๆ 13,000.00      12,786.50      เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 89/2563

12,786.50                            12,786.50                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 18/09/2563
10 วสัดุการเกษตร 41,000.00      40,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั บริษทั โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 90/2563

40,000.00                            40,000.00                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 18/09/2563

                                                   แบบสรุปผลการด าเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน  กนัยายน  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)
11 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 50,000.00      49,755.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จ ากดับริษทั ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จ ากดัเน่ืองจากเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายวสัดุฯ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 91/2563

49,755.00                            49,755.00                            ยี่ห้อ EuroProxima แต่เพียงผูเ้ดียว ลงวนัท่ี 18/09/2563
12 วสัดุก่อสร้าง 10,000.00 9,504.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนดอ์ะควาเทค ร้านร้อยปอนดอ์ะควาเทค เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 92/2563

9,504.00 9,504.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 18/09/2563
13 จา้งซ่อมแซมรถยนตห์มายเลขทะเบียน 8,000.00 6,745.01 เฉพาะเจาะจง บ. ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ. ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูรั้บจา้งและมีความช านาญ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 68/2563

81-2721 6,745.01 6,745.01 ดา้นการซ่อมแซมรถยนต์ ลงวนัท่ี22/09/2563
14 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองตดัหญา้ 20,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณ์พาณิชย์ ร้านสุวรรณ์พาณิชย์ เน่ืองจากเป็นผูรั้บจา้งและมีความช านาญ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 69/2563

19,000.00 19,000.00 ดา้นการซ่อมแซมเคร่ืองตดัหญา้ ลงวนัท่ี  23/09/2563
15 วสัดุคอมฯและวสัดุส านกังาน 17,000.00 16,627.80 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 93/2563

16,627.80 16,627.80 และมีไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 25/09/2563
16 วสัดุการเกษตร 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดกั จ  ากดั บริษทั ไอดกั จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี94/2563 

11,000.00 11,000.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 25/09/2563
17 จา้งซ่อมแซมรถยนตห์มายเลขทะเบียน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทร์มาร์ท แอทแวนเทจ ทวีสิน จ ากดั บ.ไทร์มาร์ท แอทแวนเทจ ทวีสิน จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูรั้บจา้งและมีความช านาญ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 70/2563

กต-139 (เปล่ียนยาง) 12,000.00 12,000.00 ดา้นการซ่อมแซมรถยนต์ ลงวนัท่ี 28/09/2563
18 วสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ตน้เกษตร จ ากดั บริษทั ตน้เกษตร จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 95/2563

20,000.00 20,000.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 28/09/2563
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