
วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,400.00         1,400.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,400.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,400.00      
2 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,220.00         1,220.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,220.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,220.00      
3 จ้างเหมาปรับพ้ืนท่ี 2,100.00         2,100.00         เฉพาะเจาะจง นายเกิน สังข์พุก 2,100.00     นายเกิน สังข์พุก 2,100.00      
4 จ้างเหมาเปล่ียนยางรถเข็น 1,120.00         1,120.00         เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 1,120.00     นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 1,120.00      
5 วัสดุการเกษตร 1,405.00         1,405.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอ็น โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 1,405.00     ร้าน พี เอ็น โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 1,405.00      
6 วัสดุการเกษตร 180.00            180.00            เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 1,120.00     นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 1,120.00      
7 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 720.00            720.00            เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 720.00        นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 720.00         
8 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 970.00            970.00            เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 970.00        นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 970.00         
9 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 2,600.00         2,600.00         เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 2,600.00     นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 2,600.00      

10 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,800.00         1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกิติพร เคร่ืองเย็น 1,800.00     ร้านกิติพร เคร่ืองเย็น 1,800.00      
11 วัสดุการเกษตร 3,338.40         3,338.40         เฉพาะเจาะจง บ. เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด 3,338.40     บ. เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด 3,338.40      
12 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,407.50         2,407.50         เฉพาะเจาะจง ร้านบ้ารุงการโลหะ 2,407.50     ร้านบ้ารุงการโลหะ 2,407.50      
13 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,103.00         3,103.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบ้ารุงการโลหะ 3,103.00     ร้านบ้ารุงการโลหะ 3,103.00      
14 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,568.00         2,568.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบ้ารุงการโลหะ 2,568.00     ร้านบ้ารุงการโลหะ 2,568.00      
15 วัสดุวิทยาศาสตร์ 26,343.40       26,343.40       เฉพาะเจาะจง บ. เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด 26,343.40   บ. เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด 26,343.40    
16 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,510.00         1,510.00         เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืมอรวี 1,510.00     ร้านน้้าด่ืมอรวี 1,510.00      
17 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 2,000.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 2,000.00      
18 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,255.00         1,255.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,255.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,255.00      
19 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,800.00         3,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมายด์คอมพิวเตอร์ 3,800.00     ร้านมายด์คอมพิวเตอร์ 3,800.00      
20 จ้างเหมาซ่อมรถสามล้อเอนกประสงค์ 2,880.00         2,880.00         เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 2,880.00     นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 2,880.00      
21 วัสดุการเกษตร 3,300.00         3,300.00         เฉพาะเจาะจง บ. เซฟแอนด์ซายน์แอน จ้ากัด 3,300.00     บ. เซฟแอนด์ซายน์แอน จ้ากัด 3,300.00      
22 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 75.00              75.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้าและวิทยุ 75.00          ร้านอรุณไฟฟ้าและวิทยุ 75.00           
23 จ้างเหมาซ่อมรถสามล้อเอนกประสงค์ 2,880.00         2,880.00         เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 2,880.00     นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 2,880.00      
24 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 1,010.00         1,010.00         เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 1,010.00     นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 1,010.00      
25 วัสดุการเกษตร 27,098.00       27,098.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอ็น โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 27,098.00   ร้าน พี เอ็น โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 27,098.00    
26 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 74.00              74.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้าและวิทยุ 74.00          ร้านอรุณไฟฟ้าและวิทยุ 74.00           
27 วัสดุการเกษตร 1,200.00         1,200.00         เฉพาะเจาะจง นายพงศ์เทพ  เจริญสุข 1,200.00     นายพงศ์เทพ  เจริญสุข 1,200.00      
28 วัสดุการเกษตร 9,750.00         9,750.00           เฉพาะเจาะจง  บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ้ากัด 9,750.00     บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ้ากัด 9,750.00      
29 วัสดุการเกษตร 33,170.00       33,170.00         เฉพาะเจาะจง  บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ้ากัด 33,170.00   บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ้ากัด 33,170.00    
30 วัสดุการเกษตร 16,300.00       16,300.00         เฉพาะเจาะจง  ร้านร้อยปอนด์ ควาเทค 16,300.00   ร้านร้อยปอนด์ ควาเทค 16,300.00    
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31 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 365.00            365.00            เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้าและวิทยุ 365.00        ร้านอรุณไฟฟ้าและวิทยุ 365.00         
32 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,400.00         2,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านมายด์คอมพิวเตอร์ 2,400.00     ร้านมายด์คอมพิวเตอร์ 2,400.00      
33 จ้างเหมาเปล่ียนยางรถจักรยานยนต์ 280.00            280.00            เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 280.00        นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 280.00         
34 วัสดุการเกษตร 1,830.00         1,830.00           เฉพาะเจาะจง  บ. ต้นเกษตร จ้ากัด 1,830.00     บ. ต้นเกษตร จ้ากัด 1,830.00      
35 วัสดุการเกษตร 8,020.00         8,020.00           เฉพาะเจาะจง  บ. ต้นเกษตร จ้ากัด 8,020.00     บ. ต้นเกษตร จ้ากัด 8,020.00      
36 วัสดุการเกษตร 15,200.00       15,200.00         เฉพาะเจาะจง  บ. ต้นเกษตร จ้ากัด 15,200.00   บ. ต้นเกษตร จ้ากัด 15,200.00    
37 วัสดุการเกษตร 9,205.00         9,205.00           เฉพาะเจาะจง  บ. ต้นเกษตร จ้ากัด 9,205.00     บ. ต้นเกษตร จ้ากัด 9,205.00      
38 วัสดุการเกษตร 11,000.00       11,000.00         เฉพาะเจาะจง  บ. ไอดัก จ้ากัด 11,000.00   บ. ไอดัก จ้ากัด 11,000.00    
39 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,156.50         3,156.50         เฉพาะเจาะจง บ. เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด 3,156.50     บ. เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด 3,156.50      
40 วัสดุการเกษตร 4,500.00         4,500.00           เฉพาะเจาะจง  บ. ไอดัก จ้ากัด 4,500.00     บ. ไอดัก จ้ากัด 4,500.00      
41 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 7,450.00         7,450.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 7,450.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 7,450.00      
42 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,830.00         1,830.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,830.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,830.00      
43 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 2,440.00         2,440.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 2,440.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 2,440.00      
44 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 2,440.00         1,610.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,610.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,610.00      
45 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 2,440.00         1,440.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,440.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,440.00      
46 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 2,440.00         2,200.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 2,200.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 2,200.00      
47 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 2,440.00         1,240.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,240.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,240.00      
48 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,020.00         1,020.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,020.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,020.00      
49 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 1,100.00         1,100.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,100.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 1,100.00      
50 ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คตามระยะทาง 5,666.45         5,666.45         เฉพาะเจาะจง บ. อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ้ากัด 5,666.45     บ. อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ้ากัด 5,666.45      

หมายเลขทะเบียน ศจ-1077 กรุงเทพฯ
51 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองสเปคโตโฟโตมิเตอร์ 15,515.00       15,515.00       เฉพาะเจาะจง บ. เอบีไซเอ็กซ์ จ้ากัด 15,515.00   บ. เอบีไซเอ็กซ์ จ้ากัด 15,515.00    



แบบ สขร.1
เหตุผลท่ีคัดเลือก
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