
(2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)
ล ำดับ *

วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

ที่   (ผู้เสนอรำคำ)  (รำคำ)   (ผู้ได้รับคัดเลือก)  (รำคำ)

1 แปรงล้างหลอดทดลอง,ผงวุน้นางเงอืก,Erlenmayer

 flaskฯลฯ ใชใ้น ค.โรค3

12,422.94                -   วธิเีฉพำะเจำะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์

นเคมิเคลิ แอนด์ กลาสแวร์

12,422.94   หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์

นเคมิเคลิ แอนด์ กลาสแวร์

12,422.94    เสนอรำคำต่ ำสุด 

บริกำรสะดวก รวดเร็ว

ใบส่ังซ้ือเลขที2่601630042  

ลงวนัที่ 6/2/2563

2 ชดุตรวจหาสารก าจดัแมลง GPO-TM/2 Kit เพื่อใช้

ในการตรวจคัดกรองสารไซเปอร์เมทรินตกคา้งใน

ใบยาสด ด้วยเทคนิค TLC

15,247.50                -   วธิเีฉพำะเจำะจง องคก์ารเภสัชกรรม สาขาที่ 

00008 (สาขาภาคเหนือ)

15,247.50   องคก์ารเภสัชกรรม สาขาที่ 

00008 (สาขาภาคเหนือ)

15,247.50    เสนอรำคำต่ ำสุด 

บริกำรสะดวก รวดเร็ว

ใบส่ังซ้ือเลขที2่601630052/1 

 ลงวนัที่ 6/2/2563

3 Buffer Pack,CMV immunoStrip,CMV Positive ฯลฯ 

ใชใ้น ค.โรค 2

42,211.50                 -   วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เดลตา แล็บบอราตอร่ี

 จ ากัด

42,211.50    บริษัท เดลตา แล็บบอราตอร่ี 

จ ากัด

42,211.50    เสนอรำคำต่ ำสุด 

บริกำรสะดวก รวดเร็ว

ใบส่ังซ้ือเลขที2่601630027  

ลงวนัที่ 3/2/2563

4 Pear shape, Sodium hypochloride ใชใ้น ค.โรค3 5,339.30                 -   วธิเีฉพำะเจำะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์

นเคมิเคลิ แอนด์ กลาสแวร์

5,339.30    หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์

นเคมิเคลิ แอนด์ กลาสแวร์

5,339.30     เสนอรำคำต่ ำสุด 

บริกำรสะดวก รวดเร็ว

ใบส่ังซ้ือเลขที2่601630053  

ลงวนัที่ 18/2/2563

5 ซ่อมรถไถ Massey Ferguson 390 8,132.00                  -   วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท สุรีย์รัชตคาร์เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

8,132.00     บริษัท สุรีย์รัชตคาร์เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

8,132.00     เสนอรำคำต่ ำสุด 

บริกำรสะดวก รวดเร็ว

ใบส่ังซ้ือเลขที2่601630057  

ลงวนัที่ 18/2/2563

6 ซ่อมรถไถ FORD 6640 29,778.10                -   วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท สุรีย์รัชตคาร์เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

29,778.10   บริษัท สุรีย์รัชตคาร์เซ็นเตอร์ 

จ ากัด

29,778.10    เสนอรำคำต่ ำสุด 

บริกำรสะดวก รวดเร็ว

ใบส่ังซ้ือเลขที2่601630059  

ลงวนัที่ 18/2/2563

7 GPO-TM/2 Kit เพื่อใชใ้นการตรวจคัดกรองสารไซ

เปอร์เมทรินตกคา้งในใบยาสด ด้วยเทคนิค TLC

6,099.00                 -   วธิเีฉพำะเจำะจง องคก์ารเภสัชกรรม สาขาที่ 

00008 (สาขาภาคเหนือ)

6,099.00    องคก์ารเภสัชกรรม สาขาที่ 

00008 (สาขาภาคเหนือ)

6,099.00    เสนอรำคำต่ ำสุด 

บริกำรสะดวก รวดเร็ว

ใบส่ังซ้ือเลขที2่601630061  

ลงวนัที่ 19/2/2563

8 ถัง AC+เนื้อ AC ถังใหม่ เนื้อก๊าซอะซิทีลีน ใชใ้นการ

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางเคมี ก.ดินปุย๋

5,500.00                 -   วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เชยีงใหม่ทูลส์ จ ากัด 5,500.00    บริษัท เชยีงใหม่ทูลส์ จ ากัด 5,500.00     เสนอรำคำต่ ำสุด 

บริกำรสะดวก รวดเร็ว

ใบส่ังซ้ือเลขที2่601630055/2

ลงวนัที่ 20/2/2563

9 แม่เหล็ก,ขวดใส่สาร,Beaker,Antiseptic,Andoer 

กระเป๋าใส่อุปกรณ์วทิยาศาสตร์,Erlenmeyer Flask 

ใชใ้น ค.โรค3

8,984.49                 -   วธิเีฉพำะเจำะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์

นเคมิเคลิ แอนด์ กลาสแวร์

8,984.49    หา้งหุน้ส่วนจ ากัด นอร์ทเทอร์

นเคมิเคลิ แอนด์ กลาสแวร์

8,984.49     เสนอรำคำต่ ำสุด 

บริกำรสะดวก รวดเร็ว

ใบส่ังซ้ือเลขที2่601630050ลง

วนัที่ 21/2/2563

10 ปุย๋สูตร 6-12-24,ปุย๋ 2700BB ใชใ้น ค.เกษตร1,2,

วศิว1

16,185.00                -   วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด 16,185.00   บริษัท เคมีกิจเกษตร จ ากัด 16,185.00    เสนอรำคำต่ ำสุด 

บริกำรสะดวก รวดเร็ว

ใบส่ังซ้ือเลขที2่601630060  

ลงวนัที่ 21/2/2563

11 เคร่ืองบันทึกภาพ,กล้องวงจรปิด,Adapter ฯลฯ 

ซ่อมกล้องวงจรปิดที่ช ารุดใหใ้ชง้านได้ตามปกติ

11,700.45                 -   วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ 

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

11,700.45    บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ 

คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

11,700.45    เสนอรำคำต่ ำสุด 

บริกำรสะดวก รวดเร็ว

ใบส่ังซ้ือเลขที2่601630063  

ลงวนัที่ 24/2/2563

12 เหล็กแผ่น ซ่อมแซมโรงบ่มใบยาสูบ 6,300.00                 -   วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท จอืฮะเซนเตอร์ จ ากัด 6,300.00    บริษัท จอืฮะเซนเตอร์ จ ากัด 6,300.00     เสนอรำคำต่ ำสุด 

บริกำรสะดวก รวดเร็ว

ใบส่ังซ้ือเลขที2่601630064/1

 ลงวนัที่ 24/2/2563

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ

ขอ้ตกลงในกำรซ้ือ/จำ้ง

                                                                                                                             สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน                                                                                                                    แบบ สขร.1

สถานีทดลองยาสบูแม่โจ้

วนัที่  29  เดอืน กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2563    (1)
(7) (8)

งำนจดัซ้ือหรือจำ้ง

 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง รำคำกลำง
**รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

     ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่     ตกลงซ้ือหรือ

จำ้ง



13 Acetic Acid,Calcium chloride,Potassium 

dichromateฯลฯ ใชผ้สมดินเพาะปลูก ก.ดินปุย๋

14,612.99                -   วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จ ากัด 14,612.99   บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ จ ากัด 14,612.99    เสนอรำคำต่ ำสุด 

บริกำรสะดวก รวดเร็ว

ใบส่ังซ้ือเลขที2่601630056  

ลงวนัที่ 24/2/2563

14 คา่บริการบ ารุงรักษาเคร่ือง Skalar 21,400.00                -   วธิเีฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยยูนีค จ ากัด 21,400.00   บริษัท ไทยยูนีค จ ากัด 21,400.00    เสนอรำคำต่ ำสุด 

บริกำรสะดวก รวดเร็ว

ใบส่ังซ้ือเลขที2่601630044 

ลงวนัที่ 20/2/2563

15 เคร่ืองถังดับเพลิงชนิดน้ ายาเหลวระเหย Non CFC(

ถังสีเขยีว), เติมเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง้

32,300.00               -   วธิเีฉพำะเจำะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญ นครพิงค์

การดับเพลิง (นายสถาพร รู้

งาน)

32,300.00  หา้งหุน้ส่วนสามัญ นครพิงค์

การดับเพลิง (นายสถาพร รู้งาน)

32,300.00   เสนอรำคำต่ ำสุด 

บริกำรสะดวก รวดเร็ว

ใบส่ังซ้ือเลขที2่601630058  

ลงวนัที่ 25/2/2563

16 ชดุอุปกรณ์ควบคุมวาล์วน้ าแบบแม่นย าอัตโนมัติ ใช้

ใน ค.วศิว10 ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง

6,500.00                  -   วธิเีฉพำะเจำะจง นายปานเทพ ธกิาศ 6,500.00    นำยปำนเทพ ธกิำศ         6,500.00 เสนอรำคำต่ ำสุด 

บริกำรสะดวก รวดเร็ว

ใบส่ังซ้ือเลขที2่601630047  

ลงวนัที่ 27/2/2563

.

หมายเหตุ    *  ทุกวธิกีำรจดัซ้ือ

         **  ทุกรำยที่เสนอรำคำ ลงชื่อ ...................................................

นำยปณต ยศปัญญำ

ผู้จดักำรสถำนีทดลองยำสูบแมโ่จ้


