
แบบ สขร. 1

ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีตดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) สญัญำ และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 วสัดุวิทยำศำสตร์ฯ 8 รำยกำร 472,000.00    471,121.00    เฉพำะเจำะจง บ.เซฟ แอนด ์ซำยส์แอนส์ จ  ำกดับ.เซฟ แอนด ์ซำยส์แอนส์ จ  ำกดัเน่ืองจำกเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยยีห่อ้ Waters ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 73/2564

471,121.00                          471,121.00                          ในประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ดียว ลงวนัท่ี1/9/2564
2 ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะและขนส่ง 48,000.00      47,600.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ไทร์มำร์ท แอทแวนเทจ ทวีสิน จ ำกดั บริษทั ไทร์มำร์ท แอทแวนเทจ ทวีสิน จ ำกดั เน่ืองจำกเป็นผูรั้บจำ้งและมีควำมช ำนำญ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี 56/2564

47,600.00                            47,600.00                            ดำ้นกำรซ่อมแซมรถยนต์ ลงวนัท่ี 6/9/2564
3 วสัดุไฟฟ้ำและวิทย,ุก่อสร้ำง 16,500.00      16,050.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั พี.จี. แอท โฮม จ ำกดั บริษทั พี.จี. แอท โฮม จ ำกดั ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 74/2564

16,050.00 16,050.00 ลงวนัท่ี 8/9/2564
4 ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะและขนส่ง 15,000.00      14,042.63      เฉพำะเจำะจง บ. ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ ฯ บ. ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ ฯ เน่ืองจำกเป็นผูรั้บจำ้งและมีควำมช ำนำญ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี 57/2564

14,042.63 14,042.63 ดำ้นกำรซ่อมแซมรถยนต์ ลงวนัท่ี 10/9/2564
5 วสัดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 55,000.00 54,143.43 เฉพำะเจำะจง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 75/2564

ลงวนัท่ี 10/9/2564
บ.เซฟ แอนด ์ซำยส์แอนส์ จ  ำกดั

53,686.18 
บ.อลัติแมค คอมเมอร์เซียส จ ำกดั

55,308.30 
6 วสัดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย ์สำรเคมี 26,000.00 26,282.77 เฉพำะเจำะจง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 76/2564

ลงวนัท่ี 13/9/2564
บ.เซฟ แอนด ์ซำยส์แอนส์ จ  ำกดั

26,108.00 
บ.อลัติแมค คอมเมอร์เซียส จ ำกดั

26,782.10 
7 วสัดุก่อสร้ำง 5,500.00 5,136.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั พี.จี. แอท โฮม จ ำกดั บริษทั พี.จี. แอท โฮม จ ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยได้ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 77/2564

5,136.00 5,136.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 13/9/2564

                                                   แบบสรุปผลการด าเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กนัยายน  2564    
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดพระนครศรีอยุธยา
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เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยได้
และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ

เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยได้
และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ

บ.เอสไอไซแอนติฟิค ซพั
พลำย จ ำกดั  53,435.80

บ.เอสไอไซแอนติฟิค ซพั
พลำย จ ำกดั  53,435.80

บ.เอสไอไซแอนติฟิค ซพั
พลำย จ ำกดั  25,958.20

บ.เอสไอไซแอนติฟิค ซพั
พลำย จ ำกดั  25,958.20

เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยได้
และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีตดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) สญัญำ และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
8 วสัดุวิทยำศำสตร์,คอมพิวเตอร์ 6,100.00 6,136.45 เฉพำะเจำะจง เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีวสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 78/2564

และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 14/9/2564
บ.เซฟ แอนด ์ซำยส์แอนส์ จ  ำกดั

6,248.80 
บ.อลัติแมค คอมเมอร์เซียส จ ำกดั

6,141.80 
9 วสัดุก่อสร้ำง 7,500.00 7,308.10 เฉพำะเจำะจง บริษทั พี.จี. แอท โฮม จ ำกดั บริษทั พี.จี. แอท โฮม จ ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีวสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 79/2564

7,308.10 7,308.10 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 15/9/2564
10 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 12,500.00 12,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอดกั จ  ำกดั บริษทั ไอดกั จ  ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีวสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 80/2564

12,100.00 12,100.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 16/9/2564
ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

12,400.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

13,000.00 
11 วสัดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 190,000.00 187,250.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไซแอนติฟิค ชพัพลำย จ ำกดั บริษทั ไซแอนติฟิค ชพัพลำย จ ำกดั เน่ืองจำกเป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยวสัดุฯ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 81/2564

187,250.00 187,250.00 ยี่ห้อ EuroProxima แต่เพียงผูเ้ดียว ลงวนัท่ี 16/9/2564
12 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 45,000.00 44,533.33 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอดกั จ  ำกดั บริษทั ไอดกั จ  ำกดั เน่ืองเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 82/2564

40,600.00 40,600.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 17/9/2564
ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

44,500.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

48,500.00 
13 ซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,000.00 6,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ จ  ำกดั บริษทั ยนิูต้ี ไอที ซิสเตม็ จ  ำกดั เน่ืองจำกเป็นผูรั้บจำ้งและมีควำมช ำนำญ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี 58/2564

6,900.00 6,900.00 ดำ้นกำรซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ลงวนัท่ี 17/9/2564

บ.เอสไอไซแอนติฟิค ซพั
พลำย จ ำกดั  6,018.75

บ.เอสไอไซแอนติฟิค ซพั
พลำย จ ำกดั  6,018.75



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีตดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) สญัญำ และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
14 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 11,000.00 10,815.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอดกั จ  ำกดั บริษทั ไอดกั จ  ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 83/2564

10,090.00 10,090.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 17/9/64
ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

10,805.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

11,550.00 
15 วสัดุกำรเกษตร 15,800.00 16,983.33 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอดกั จ  ำกดั บริษทั ไอดกั จ  ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 84/2564

15,800.00 15,800.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 17/9/64
ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

17,850.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

17,300.00 
16 วสัดุงำนบำ้นงำนครัวและวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 22,000.00 22,370.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอดกั จ  ำกดั บริษทั ไอดกั จ  ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 85/2564

21,340.00 21,340.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 17/9/64
ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

23,100.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

22,670.00 
17 วสัดุกำรเกษตร 17,500.00 17,250.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอดกั จ  ำกดั บริษทั ไอดกั จ  ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 86/2564

16,500.00 16,500.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 17/9/64
ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

17,250.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

18,000.00 



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีตดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) สญัญำ และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
18 วสัดุกำรเกษตร 13,000.00 13,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ตน้เกษตร จ ำกดั บริษทั ตน้เกษตร จ ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 87/2564

12,960.00 12,960.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 17/9/64
ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

13,700.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

14,440.00 
19 วสัดุกำรเกษตร 16,200.00 16,190.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ตน้เกษตร จ ำกดั บริษทั ตน้เกษตร จ ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 88/2564

13,750.00 13,750.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 17/9/64
ร้ำนสุวรรณพำณิชย์ ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

15,820.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

18,800.00 
20 วสัดุกำรเกษตร 21,000.00 21,340.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ตน้เกษตร จ ำกดั บริษทั ตน้เกษตร จ ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 89/2564

20,370.00 20,370.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 20/9/64
ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

21,340.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

22,310.00 
21 วสัดุกำรเกษตร 121,400.00 126,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ตน้เกษตร จ ำกดั บริษทั ตน้เกษตร จ ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 90/2564

121,400.00 121,400.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 20/9/64
ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

127,545.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

129,055.00 



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีตดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) สญัญำ และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

22 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 29,800.00 29,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส.วี.ผำ้มำ่น ร้ำน เอส.วี.ผำ้มำ่น เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 91/2564

29800 29800 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 20/9/64

23 วสัดุกำรเกษตร 41,000.00 44,260.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ตน้เกษตร จ ำกดั บริษทั ตน้เกษตร จ ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 92/2564

40,103.00 40,103.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 20/9/64

ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

44,260.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

48,417.00 

24 วสัดุกำรเกษตร 11,000.00 11,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอดกั จ  ำกดั บริษทั ไอดกั จ  ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 93/2564

11,000.00 11,000.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 20/9/64

ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

11,500.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

12,000.00 

25 วสัดุกำรเกษตร 52,500.00 57,916.67 เฉพำะเจำะจง บริษทั ตน้เกษตร จ ำกดั บริษทั ตน้เกษตร จ ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 94/2564

52,500.00 52,500.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 20/9/64

ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

58,750.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

62,500.00 

26 จำ้งซ่อมแซมเคร่ือง LC-MS/MS 618,348.72 618,348.72 เฉพำะเจำะจง บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส จ ำกดั บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส จ ำกดั เนื่องจากเปน็ผู้แทนจ าหน่ายเคร่ืองมือและอะไหล่ดังกล่าว ใบสัง่จำ้งแลขท่ี 59/2564

618348.72 618348.72 แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย และเป็นผูมี้ควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรซ่อมแซมเคร่ืองมือดงักล่ำว ลงวนัท่ี 22/9/2564



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีตดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) สญัญำ และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

27 วสัดุกำรเกษตรและวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 7,590.00 8,466.67 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอดกั จ  ำกดั บริษทั ไอดกั จ  ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 95/2564

7,590.00 7,590.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 22/9/64

ร้ำนสุวรรณพำณิชย์
8,360.00 

สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

9,450.00 
28 วสัดุกำรเกษตร 200,900.00 205,565.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ตน้เกษตร จ ำกดั บริษทั ตน้เกษตร จ ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 96/2564

200,880.00 200,880.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 22/9/64
ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

207,130.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

62,500.00 
29 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 10,455.00 13,141.67 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอดกั จ  ำกดั บริษทั ไอดกั จ  ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 97/2564

10,455.00 10,455.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 22/9/64
ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

12,695.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

16,275.00 
30 วสัดุส ำนกังำน 45,265.00 48,804.99 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอดกั จ  ำกดั บริษทั ไอดกั จ  ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 98/2564

45,265.00 45,265.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 22/9/64
ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

48,900.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

52,250.00 
31 จำ้งซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำยำนพำหนะและขนส่ง 8,600.00 8,506.50 เฉพำะเจำะจง บริษทั โอเคดี ออโตพ้ำร์ท จ ำกดั บริษทั โอเคดี ออโตพ้ำร์ท จ ำกดั เน่ืองจำกเป็นผูรั้บจำ้งและมีควำมช ำนำญ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี 60/2564

8,506.50 8,506.50 ดำ้นกำรซ่อมแซมรถยนต์ ลงวนัท่ี 23/09/2564



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีตดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) สญัญำ และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
32 วสัดุส ำนกังำน 27,060.00 31,908.33 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอดกั จ  ำกดั บริษทั ไอดกั จ  ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 99/2564

27,060.00 27,060.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 23/9/64
ร้ำนสุวรรณพำณิชย์

32,235.00 
สหกรณ์เพำะเล้ียงสตัวน์ ้ำแปดร้ิว จ  ำกดั

36,430.00 
33 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส.วี.ผำ้มำ่น ร้ำน เอส.วี.ผำ้มำ่น เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 100/2564

7,500.00 7,500.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 23/9/64


