
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 ซ่อมแซมครุภณัฑเ์คร่ืองปรับอำกำศ 6,000.00        5,850.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฟรชช่ีเซอร์วิส ร้ำนเฟรชช่ีเซอร์วิส เน่ืองจำกเป็นผูรั้บจำ้งและมีควำมช ำนำญ ใบสัง่จำ้งท่ี 48/2564

5,850.00 5,850.00 ดำ้นกำรซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ ลงวนัท่ี1/7/2564
2 วสัดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 70,000.00      69,550.00      เฉพำะเจำะจง บ.ไซแอนติฟิค ซพัพลำย จ ำกดับ.ไซแอนติฟิค ซพัพลำย จ ำกดั เน่ืองจำกเป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยวสัดุฯ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 61/2564

69,550.00                            69,550.00                            ยี่ห้อ EuroProxima แต่เพียงผูเ้ดียว ลงวนัท่ี 6/7/2564
3 วสัดุกำรเกษตร 30,000.00      29,700.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั โอเวอร์ออล จ ำกดั บริษทั โอเวอร์ออล จ ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 62/2564

29,700.00 29,700.00 ไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 7/7/2564
4 วสัดุกำรเกษตร 8,500.00        8,200.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั ตน้เกษตร จ ำกดั บริษทั ตน้เกษตร จ ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 62../2564

8,200.00 8,200.00 ไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี8/7/2564
5 วสัดุก่อสร้ำงและวสัดุไฟฟ้ำฯ 16,000.00 15,991.15 เฉพำะเจำะจง บ.พี.จี. แอท โฮม จ ำกดั บ.พี.จี. แอท โฮม จ ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 63/2564

15,991.15 15,991.15 ไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี8/7/2564
6 วสัดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 33,000.00 32,544.05 เฉพำะเจำะจง บริษทั เซฟ แอนด ์ซำยส์แอนซ์ จ  ำกดับริษทั เซฟ แอนด ์ซำยส์แอนซ์ จ  ำกดัเน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 64/2564

32,544.05 32,544.05 ไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 13/7/2564
7 ซ่อมแซมครุภณัฑย์ำนพำหนะและขนส่ง 24,000.00 23,374.15 เฉพำะเจำะจง บ. โอเคดี ออโตพ้ำร์ท จ ำกดั บ. โอเคดี ออโตพ้ำร์ท จ ำกดั ใบสัง่จำ้งเลขท่ี 49/2564

กจ.5419 23,374.15 23,374.15 ลงวนัท่ี 14/7/2564
8 วสัดุกำรเกษตร 23,000.00 22,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอดกั จ  ำกดั บริษทั ไอดกั จ  ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 65/2564

22,700.00 22,700.00 ไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 14/7/2564
9 วสัดุคอมพิวเตอร์,วสัดุส ำนกังำน 24,500.00 23,715.48 เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลำย หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลำย เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 66/2564

23,715.48 23,715.48 ไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 15/7/2564
10 วสัดุคอมพิวเตอร์ 22,000.00 21,314.40 เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลำย หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลำย เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 67/2564

21,314.40 21,314.40 ไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 15/7/2564
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เน่ืองจำกเป็นผูรั้บจำ้งและมีควำม
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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)
11 วสัดุส ำนกังำน 11,000.00 10,986.23 เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลำย หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลำย เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 68/2564

10,986.23 10,986.23 ไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 27/7/2564
12 วสัดุกำรเกษตร 5,500.00 5,250.00 เฉพำะเจำะจง นำยจ ำลอง  ทองอุทิศ นำยจ ำลอง ทองอุทิศ เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 69/2564

5,250.00 5,250.00 ไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 29/7/2564
13 วสัดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 14,000.00 13,781.60 เฉพำะเจำะจง บ. เซฟ แอนด ์ซำยส์แอนซ์ จ  ำกดั บ. เซฟ แอนด ์ซำยส์แอนซ์ จ  ำกดั เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 70/2564

13,781.60 13,781.60 ไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี  29/7/2564
บ.เอส. ไอ ไซ แอนติฟิค ซพัพลำย จ ำกดั

14,265.24 
14 วสัดุกำรเกษตร 14,000.00 13,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนร้อยปอนด ์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด ์อะควำเทค เน่ืองจำกเป็นรำคำท่ีสำมำรถซ้ือขำยไดจ้ริงและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 71/2564

13,600.00 13,600.00 ไมเ่กินวงเงินงบประมำณ ลงวนัท่ี 29/7/2564
ร้ำนหวัชำ้งกำรเกษตร

14,280.00 
หจก.เกำ้เกษตรไทย อินทีเกรชัน่

14,000.00 
15 วสัดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 41,000.00 40,446.00 เฉพำะเจำะจง บ. เซฟ แอนด ์ซำยส์แอนซ์ จ  ำกดั บ. เซฟ แอนด ์ซำยส์แอนซ์ จ  ำกดั เน่ืองจำกเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยยีห่อ้ Waters ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 72/2564

40,446.00 40,446.00 ในประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ดียว ลงวนัท่ี 30/7/2564


