
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

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

1 วัสดุเชื้อเพลงและหล่อล่ืน  จ ำนวน 1 รำยกำร 15,676.00 16000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชลสินกำรปโิตรเล่ียม จ ำกัด บริษัท ชลสินกำรปโิตรเล่ียม จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 71/2562 ลงวันที ่6 กุมภำพนัธ์ 2562 
2 วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,250.00 1,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บริษัท ไอดัก จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 72/2562 ลงวันที ่7 กุมภำพนัธ์ 2562
3 วัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 1 รำยกำร 3,840.00        4,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บริษัท ไอดัก จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 73/2562 ลงวันที ่7 กุมภำพนัธ์ 2562
4 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 44,000.00      45,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บริษัท ไอดัก จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 74/2562 ลงวันที ่7 กุมภำพนัธ์ 2562
5 วัสดุกำรเกำตร  จ ำนวน 2 รำยกำร 18,650.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บริษัท ไอดัก จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 75/2562 ลงวันที ่7 กุมภำพนัธ์ 2562
6 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 20,750.00 21,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 76/2562 ลงวันที ่7 กุมภำพนัธ์ 2562
7 วัสดุไฟฟำ้ จ ำนวน 12 รำยกำร 6,628.65 7,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีรำชำมงคลชัย จ ำกัด บริษัท ศรีรำชำมงคลชัย จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 77/2562 ลงวันที ่7 กุมภำพนัธ์ 2562
8 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 19,450.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วีระมำศ กำรเกษตร จ ำกัด บริษัท วีระมำศ กำรเกษตร จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 78/2562 ลงวันที ่7 กุมภำพนัธ์ 2562
9 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน  7 รำยกำร 4,945.54        4,500.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิรำนันท ์1995 จ ำกัด บริษัท ศิรำนันท ์1995 จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 79/2562 ลงวันที ่8 กุมภำพนัธ์ 2562
10 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,400.00        1,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บรัษัท ไอดัก จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 80/2562 ลงวันที ่13 กุมภำพนัธ์ 2562
11 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,500.00        4,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บรัษัท ไอดัก จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 81/2562 ลงวันที ่13 กุมภำพนัธ์ 2562
12 วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,800.00        6,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด บรัษัท ต้นเกษตร จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 82/2562 ลงวันที ่13 กุมภำพนัธ์ 2562
13 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 19,500.00      20,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บริษัท ไอดัก จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 83/2562 ลงวันที ่13 กุมภำพนัธ์ 2562
14 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน  6 รำยกำร 2,364.70        2,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิรำนันท ์(1995) จ ำกัด บริษัท ศิรำนันท ์(1995) จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 84/2562 ลงวันที ่13 กุมภำพนัธ์ 2562
15 วัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 2 รำยกำร 4,720.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสรีรสวัสด์ิพำณิชย์ ร้ำนสรีรสวัสด์ิพำณิชย์ เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 85/2562 ลงวันที ่18 กุมภำพนัธ์ 2562
16 วัสดุกำรเกำตร  จ ำนวน 1 รำยกำร 4,600.00        4,600.00      เฉพำะเจำะจง นำยคฑำยุทธ์ จันทร์เพญ็ นำยคฑำยุทธ์ จันทร์เพญ็ เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 86/2562 ลงวันที ่20 กุมภำพนัธ์ 2562
17 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 6 รำยกำร 36,380.00 40,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วีระมำศกำรเกษตร จ ำกัด บริษัท วีระมำศกำรเกษตร จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 87/2562 ลงวันที ่22 กุมภำพนัธ์ 2562
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