
แบบ สขร.1
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

1 ค่าจา่งเหมาตรวจเชค็ตามระยะทาง ญร-9210 กรุงเทพ 7,980.60    7,980.60    เฉพาะเจาะจง บ.อึ้งง่วนไต๋อซูีซุเซลส์ จ ากดั 7,980.60     บ.อึ้งง่วนไต๋อซูีซุเซลส์ จ ากดั 7,980.60     เสนอราคาต่ าสุด
2 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 1,300.00    1,300.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 1,300.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 1,300.00     เสนอราคาต่ าสุด
3 วสัดุการเกษตร 9,870.00    9,870.00     เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากดั 9,870.00     บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากดั 9,870.00      เสนอราคาต่ าสุด 
4 วสัดุการเกษตร 10,550.00  10,550.00   เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากดั 10,550.00  บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากดั 10,550.00    เสนอราคาต่ าสุด 
5 ค้าางเหมาซ่อมรถยนต์ ศจ-1077 กรุงเทพ 15,678.00  15,678.00  เฉพาะเจาะจง บ.อึ้งง่วนไต๋อซูีซุเซลส์ จ ากดั 15,678.00  บ.อึ้งง่วนไต๋อซูีซุเซลส์ จ ากดั 15,678.00   เสนอราคาต่ าสุด
6 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 642.00       642.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลชยั 642.00       ร้าน มงคลชยั 642.00        เสนอราคาต่ าสุด
7 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 1,300.00    1,300.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 1,300.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 1,300.00     เสนอราคาต่ าสุด
8 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 620.00       620.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 620.00       สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 620.00        เสนอราคาต่ าสุด
9 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 970.00       970.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 970.00       สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 970.00        เสนอราคาต่ าสุด

10 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 2,413.00    2,413.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 2,413.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 2,413.00     เสนอราคาต่ าสุด
11 วสัดุกอ่สร้าง 480.00       480.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สรรไทยส่ังตัดเพชรบุรี 480.00       หจก.สรรไทยส่ังตัดเพชรบุรี 480.00        เสนอราคาต่ าสุด
12 วสัดุกอ่สร้าง 1,402.77    1,402.77    เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชยั 1,402.77     ร้าน ก.กอบชยั 1,402.77     เสนอราคาต่ าสุด
13 วสัดุฟ้าและวทิยุ 625.00       625.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า-กอ่สร้าง 625.00       ร้านอรุณไฟฟ้า-กอ่สร้าง 625.00        เสนอราคาต่ าสุด
14 วสัดุการเกษตร 17,225.00  17,225.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก จ ากดั 17,225.00  บ.ไอดัก จ ากดั 17,225.00   เสนอราคาต่ าสุด
15 วสัดุการเกษตร 12,525.00  12,525.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก จ ากดั 12,525.00  บ.ไอดัก จ ากดั 12,525.00   เสนอราคาต่ าสุด
16 วสัดุกอ่สร้าง 2,519.85    2,519.85    เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 2,519.85     ร้าน บ ารุงการโลหะ 2,519.85     เสนอราคาต่ าสุด
17 วสัดุคอมพิวเตอร์ 500.00       500.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 500.00       ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 500.00        เสนอราคาต่ าสุด
18 วสัดุการเกษตร 5,071.80    5,071.80    เฉพาะเจาะจง ร้านบ ารุงการโลหะ 5,071.80     ร้านบ ารุงการโลหะ 5,071.80     เสนอราคาต่ าสุด
19 วสัดุส านักงาน 2,000.00    2,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านไมลั้ง ชะอ า เฟอร์นิเจอร์-กราฟิก 2,000.00     ร้านไมลั้ง ชะอ า เฟอร์นิเจอร์-กราฟิก 2,000.00     เสนอราคาต่ าสุด
20 วสัดุส านักงาน 4,575.00    4,575.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวมีติร 4,575.00     ร้าน ทวมีติร 4,575.00     เสนอราคาต่ าสุด
21 วสัดุการเกษตร 1,520.00    1,520.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอน็ โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 1,520.00     ร้าน พี เอน็ โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 1,520.00     เสนอราคาต่ าสุด
22 วสัดุฟ้าและวทิย ุและวสัดุกอ่สร้าง 430.00       430.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า-กอ่สร้าง 430.00       ร้านอรุณไฟฟ้า-กอ่สร้าง 430.00        เสนอราคาต่ าสุด
23 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองสูบน้ า 642.00       642.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน มงคลชยั 642.00       ร้าน มงคลชยั 642.00        เสนอราคาต่ าสุด
24 วสัดุงานบ้านงานครัว 3,373.00    3,373.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวมีติร 3,373.00     ร้าน ทวมีติร 3,373.00     เสนอราคาต่ าสุด
25 ค่าจา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6,900.00    6,900.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน กติิพรเคร่ืองเยน็ 6,900.00     ร้าน กติิพรเคร่ืองเยน็ 6,900.00     เสนอราคาต่ าสุด
26 วสัดุส านักงาน 576.00       576.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวมีติร 576.00       ร้าน ทวมีติร 576.00        เสนอราคาต่ าสุด
27 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 5,303.00    5,303.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 5,303.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 5,303.00     เสนอราคาต่ าสุด
28 วสัดุการเกษตร 4,260.00    4,260.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก จ ากดั 4,260.00     บ.ไอดัก จ ากดั 4,260.00     เสนอราคาต่ าสุด
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