
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 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 32,000.00      32,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ สุจริต นายสราวุฒิ สุจริต เน่ืองจากเป็นไปตามกระบวนการซ้ือการจา้ง ใบสัง่จา้งเลขท่ี 9/2564

 จ  านวน 14 รายการ 32,000.00 32,000.00 ลงวนัท่ี 1/12/2563
2 ซ้ือวสัดุการเกษตร 12,000.00      12,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนดอ์ะควาเทค ร้านร้อยปอนดอ์ะควาเทค เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 7/2564

12,000.00                            12,000.00                            ไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 2/12/2563
3 จา้งเหมาบริการ 9,000.00        8,346.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดอกเตอร์ คาลิเบรชัน่ บ.ดอกเตอร์ คาลิเบรชัน่ เน่ืองจากเป็นผูมี้รายช่ืออยู่ในคูมื่อ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 10/2564

8,346.00 8,346.00 ผูซ้ื้อของกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวนัท่ี 2/12/2563
4 จา้งเหมาสอบเทียบห้องปฏิบติัการ 6,000.00        5,885.00        เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบติัการ(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ห้องปฏิบติักลาง (ประเทศไทย) จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 11/2564

5,885.00 5,885.00                              มีรายช่ือผูซ้ื้อในทะเบียนอุตสาหกรรม ลงวนัท่ี 3/12/2563
5 วสัดุต่างๆ 18,000.00 17,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดกั จ  ากดั บริษทั ไอดกั จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 8/2564

17,690.00 17,690.00 ไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 2/12/2563
6 จา้งซ่อมแบตเตอร่ีเคร่ืองป่ันเหว่ียง 13,500.00 12,069.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยโูปรเทค จ ากดั บริษทั ยโูปรเทค จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้ความช านาญ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 12/2564

ตกตะกอน 12,069.60 12,069.60 ดา้นเร่ืองเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ ลงวนัท่ี  8/12/2563
7 จา้งซ่อมเคร่ืองป้ัมลมเคร่ืองผลิต 13,000.00 12,615.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั กรีน คอมเพรสแอร์ จ  ากดั บริษทั กรีน คอมเพรสแอร์ จ  ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้ความช านาญดา้นการซ่อมฯ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 13/2564

ไนโตรเจน 12,615.30 12,615.30 เคร่ืองผลิตไนโตรเจน ลงวนัท่ี  8/12/2563
8 วสัดุการเกษตร 6,000.00 5,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวบางไทร หจก.ดาวบางไทร เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 9/2564

5,280.00 5,280.00 ไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 9/12/2563
9 วสัดุต่างๆ 17,000.00 16,955.22 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.จี. แอท โฮม จ ากดั บริษทั พี.จี. แอท โฮม จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 9.0/2564

16,995.22 16,995.22 ไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 15/12/2563
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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)
10 วสัดุส านกังานฯลฯ 75,000.00      70,345.01      เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 10/2564

70,345.01 70,345.01 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 18/12/2563
11 จา้งเหมาบริการก าจดัสารเคมีใชแ้ลว้ 25,000.00      24,460.20      เฉพาะเจาะจง บริษทั รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั บริษทั รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั เน่ืองจากเป็นบริษทัรับก าจดัสารเคมีใชแ้ลว้ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 14/2564

24,460.20                            24,460.20                            โดยตรง ลงวนัท่ี 21/12/2563
12 จา้งเหมาบริการสอบเทียบเคร่ือง HPLC 32,000.00 31,886.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดั บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดัเน่ืองจากเป็นผูมี้ความช านาญเฉพาะดา้นเก่ียวกบั ใบสัง่จา้งเลขท่ี 15/2564

31,886.00                            31,886.00                            เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ ลงวนัท่ี 21/12/2563
13 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพหนะและขนส่ง 12,000.00      12,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทร์มาร์ท  แอทแวนเทจ ทวีสิน จ ากดั บ.ไทร์มาร์ท  แอทแวนเทจ ทวีสิน จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้ความช านาญเฉพาะดา้น ใบสัง่จา้งเลขท่ี 16/2564

บพ 8656 พระนครศรีอยธุยา 12,000.00 12,000.00 เก่ียวกบัรถยนต์ ลงวนัท่ี 21/12/2563
14 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑก์ารเกษตร 16,000.00      15,625.00      เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด ์อะควาเทค ร้านร้อยปอนด ์อะควาเทค เน่ืองจากเป็นผูมี้ความช านาญดา้นการ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 17/2564

เคร่ืองเติมอากาศ 15,625.00 15,625.00 ซ่อมแซมครุภณัฑด์งักล่าว ลงวนัท่ี 24/12/2563
15 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑก์ารเกษตร 50,000.00      46,005.00      เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด ์อะควาเทค ร้านร้อยปอนด ์อะควาเทค เน่ืองจากเป็นผูมี้ความช านาญดา้นการ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 18/2564

เคร่ืองเติมอากาศ 46,005.00 46,005.00 ซ่อมแซมครุภณัฑด์งักล่าว ลงวนัท่ี 24/12/2563
16 จา้งเหมาบริการคนงานท าความสะอาด 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประคอง  ชวนโพธ์ิ นางประคอง  ชวนโพธ์ิ เน่ืองจากเป็นงานจา้งต่อเน่ืองและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 19/2564

72,000.00 72,000.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 30/12/2563
17 จา้งเหมาบริการพนกังานขบัรถยนต์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา เฉลียว นายปรีชา เฉลียว เน่ืองจากเป็นงานจา้งต่อเน่ืองและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 20/2564

90,000.00 90,000.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 30/12/2563
18 จา้งเหมาบริการยามรักษาการณ์ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ขาวจุย้ นายสมชาย  ขาวจุย้ เน่ืองจากเป็นงานจา้งต่อเน่ืองและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 21/2564

72,000.00 72,000.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 30/12/2563


