
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 วัสดุงานบานงานครัว 7,554.20 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุญไทยแมซีนเนอร่ี ราคาท่ีเสนอ 
7,554.20 บาท

หจก.บุญไทยแมซีนเนอร่ี ราคา 
7,554.20 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

2 ซอมแซมบํารุงรักษา 5,394.94 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คิงสยนต ราคาท่ีเสนอ  5,394.94 
บาท

หจก.คิงสยนต ราคา  5,394.94 บาท 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

3 วัสดุการเกษตร 49,500.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ
 49,500 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 49,500 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

4 วัสดุการเกษตร 28,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ
 28,000 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 28,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

5 วัสดุการเกษตร 40,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน จก. ราคาท่ี
เสนอ  40,000 บาท

บ.โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน จก.   
ราคา  40,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

6 ซอมแซมบํารุงรักษา 19,741.50 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง อานนท กิจเจริญ มอเตอร สํานักงาน
ใหญ ราคาท่ีเสนอ 19,741.50 บาท

อานนท กิจเจริญ มอเตอร สํานักงาน
ใหญ ราคา 19,741.50 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

7 วัสดุกอสราง 6,913.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด ราคาท่ี
เสนอ 6,913 บาท

บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด 
ราคา 6,913 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

8 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 51,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ขวัญชัยอิเล็กทริค แอนด ไลทต้ิง 
ราคาท่ีเสนอ  5,820 บาท

หจก.ขวัญชัยอิเล็กทริค แอนด ไลท
ต้ิง  ราคาท่ีเสนอ  5,820 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

9 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 19,200.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ  ราคาท่ีเสนอ
  19,200 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 19,200 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2561
หนวยงาน  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

10 วัสดุการเกษตร 15,400.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ 
 15,400 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 15,400 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

11 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 35,845.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด ราคาท่ี
เสนอ  35,845 บาท

บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด       
   ราคา 35,845 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

12 วัสดุการเกษตร 18,340.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ
 18,340 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 18,340 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

13 วัสดุการเกษตร 32,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ
 32,000 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 32,200 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

14 วัสดุการเกษตร 30,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ
 30,000 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 30,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

15 วัสดุการเกษตร 20,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ 
 20,000 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 20,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

16 วัสดุการเกษตร 34,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ
 34,000 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 34,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

17 วัสดุคอมพิวเตอร 7,775.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร ราคาท่ีเสนอ 
7,775 บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร ราคา 
7,775 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

18 จางกําจัดปลวก 58,500.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ฮ้ันสเพสทคอนโทรลเซอรวิส จก. 
ราคาท่ีเสนอ 58,500 บาท

บ.ฮ้ันสเพสทคอนโทรลเซอรวิส จก. 
ราคาท่ีเสนอ 58,500 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

19 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 10,600.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ
 10,600 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 10,600 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

20 วัสดุการเกษตร 22,700.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ  ราคาท่ีเสนอ
 22,700 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 22,700 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

21 วัสดุกอสราง 9,460.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด ราคาท่ี
เสนอ 9,460 บาท

บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด 
ราคา 9,460 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

22 วัสดุการเกษตร 35,500.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ  ราคาท่ีเสนอ
 35,500 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 35,500 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

23 วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 11,680.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซัสโกจํากัด (มหาชน) ราคาท่ีเสนอ 
11,680 บาท

บ.ซัสโกจํากัด (มหาชน) ราคา 
11,680 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

24 วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,780.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ราชสีมาศูนยลอเซอรวิส จก.  ราคาท่ี
เสนอ 12,780 บาท

บ.ราชสีมาศูนยลอเซอรวิส จก.       
 ราคา 12,780 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

25 ซอมแซมบํารุงรักษา 10,220.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร ราคาท่ีเสนอ 
10,220 บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร ราคา 
10,220 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

26 จางเหมาบริการ 5,440.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษพันธ โตงกระโทก ราคาท่ีเสนอ
 5,440 บาท

นายพงษพันธ โตงกระโทก ราคา 
5,440 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)


