
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 เฉพาะเจาะจง นายศภุกร ตรียงั นายศภุกร  ตรียงั เน่ืองจากเป็นไปตามกระบวนการซ้ือการจา้ง ใบสัง่จา้งเลขท่ี 22/2564

32,000.00 ลงวนัท่ี 1/01/2564
2 ซ้ือวสัดุการเกษตร 15,000.00      14,150.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ตน้เกษตร จ ากดั บริษทั ตน้เกษตร จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 11/2564

14,150.00                            14,150.00                            ไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 5/1/2564
3 วสัดุต่างๆ 10,000.00      9,592.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดกั จ  ากดั บริษทั ไอดกั จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 12/2564

9,592.00 9,592.00 ไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 5/1/2564
4 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองกรองน ้าบริสุทธ์ิ (เคร่ืองป้ัม)33,000.00      32,340.75      เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ไอ ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จ ากดั บ.เอส.ไอ ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้ความช านาญดา้นการซ่อมฯ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 23/2564

32,260.50 32,260.50 เคร่ืองกรองน ้าบริสุทธ์ิ ลงวนัท่ี 5/1/2564
บ.เซฟ แอนด ์ซายส์แอนซ์ จ  ากดั

32,421.00 
5 วสัดุการเกษตร 9,500.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดกั จ  ากดั บริษทั ไอดกั จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 13/2564

ตกตะกอน 9,000.00 9,000.00 ไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี  5/1/2564
6 จา้งเหมาบริการยานพาหนะและขนส่ง 15,000.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทร์มาร์ท (ประเทศไทย) ทวีสิน จ ากดั บริษทั ไทร์มาร์ท (ประเทศไทย) ทวีสิน จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้ความช านาญดา้นการซ่อมฯ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 24/2564

เปล่ียนยาง กจ.5419 14,800.00 14,800.00 ยานหนะและขนส่ง ลงวนัท่ี  5/1/2564
7 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทยส์ารเคมี 110,000.00 109,075.80 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ไอ ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จ ากดั บ.เอส.ไอ ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 14/2564

4 รายการ 108,412.40 108,412.40 ไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 5/1/2564
บริษทั อลัติแมท คอมเมอร์เซียล จ ากดั

109,140.00 
บริษทั เจ.แลบ(ประเทศไทย) จ ากดั

109,675.00 
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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)
8 วสัดุต่างๆ 14,000.00      13,416.73      เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 15/2564

13,416.73 70,345.01 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 5/1/2564
9 วสัดุการเกษตร อาหาร 4 รายการ 75,000.00      74,810.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดกั จ  ากดั บริษทั ไอดกั จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 16/2564

73,020.00                            73,020.00                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 6/1/2564
ร้านสุวรรณพาณิชย์

74,810.00                            
สหกรณ์ผูเ้พาะเล้ียงสตัวน์ ้าและ

การเกษตรแปดร้ิว จ  ากดั 76,600

10 จา้งซ่อมเคร่ืองวิเคราะห์และแยกสาร 135,000.00    132,680.00    เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้ความช านาญดา้นการซ่อมฯ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 25/2564
ชนิด HPLC 132,680.00 132,680.00 และมีบญัชีรายช่ือผูซ้ื้อของกระทรวงอุตสหกรรม ลงวนัท่ี 7/1/2564

11 จา้งซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 45,000.00      31,509.90      เฉพาะเจาะจง บ. ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั บ. ฮีโน่ มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้ความช านาญดา้นการ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 26/2564
หมายเลข 81-2721 31,509.90 31,509.90 ซ่อมแซมครุภณัฑด์งักล่าว ลงวนัท่ี 8/1/2564

12 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองป้ัมลม 10,000.00 9,363.57 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอส.บี อิเลคทริค จ ากดั บริษทั บี.เอส.บี อิเลคทริค จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้ความช านาญดา้นการ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 27/2564
9,363.57 9,363.57 ซ่อมแซมเคร่ืองป้ัมลม ลงวนัท่ี 8/1/2564

13 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯจ านวน 2 รายการ 170,000.00 168,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จ ากดั บริษทั ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายวสัดุฯ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 17/2564
168,525.00 168,525.00 ยี่ห้อ EuroProxima แต่เพียงผูเ้ดียว ลงวนัท่ี 14/1/2564

14 วสัดุก่อสร้างและวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000.00 9,962.77 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.จี. แอท โฮม จ ากดั บริษทั พี.จี. แอท โฮม จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 18/2564
9,962.77 9,962.77 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 15/1/2564

15 วสัดุงานบา้นงานครัว 7,000.00 6,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดกั จ  ากดั บริษทั ไอดกั จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 19/2564
6,510.00 6,510.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 21/1/2564

16 จา้งเหมาบริการตรวจเช็คและสอบเทียบ 190,000.00 187,678.00 เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้ความช านาญดา้นการซ่อมฯ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 28/2564
LC-MS/MS ยี่ห้อ Waters 187,678.00 187,678.00 และมีบญัชีรายช่ือผูซ้ื้อของกระทรวงอุตสหกรรม ลงวนัท่ี 26/1/2564

17 วสัดุก่อสร้าง จ  านวน 41 รายการ 15,000.00 13,362.16 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.จี. แอท โฮม จ ากดั บริษทั พี.จี. แอท โฮม จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 20/2564
13362.16 13362.16 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 26/1/2564



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)
18 วสัดุคอมพิวเตอร์,งานบา้นงานครัว 18,000.00      17,023.70      เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 21/2564

17,023.70 17,023.70 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 27/1/2564
19 คา่เช่าบ่อผา้ใบ 9,000.00        8,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ตน้เกษตร จ ากดั บริษทั ตน้เกษตร จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่จา้งเลขท่ี 29/2564

8,800.00                              8,800.00                              และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 29/1/2564


