
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 21,945.70 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด ราคาท่ี
เสนอ  21,945.70 บาท

บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด       
   ราคา 21,945.70 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

2 วัสดุการเกษตร 47,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ
 47,000 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 47,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

3 วัสดุคอมพิวเตอร 6,400.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร ราคาท่ีเสนอ 
6,400 บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร ราคา 
6,400 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

4 วัสดุกอสราง 22,140.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด ราคาท่ี
เสนอ 22,140 บาท

บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด 
ราคา 22,140 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

5 วัสดุกอสราง 10,950.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด ราคาท่ี
เสนอ 10,950 บาท

บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด 
ราคา 10,950 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

6 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 9,600.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ
 9,600 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 9,600 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

7 วัสดุการเกษตร 17,996.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ
 17,996 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 17,996 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

8 ซอมแซมและบํารุงรักษาฯ 26,524.23 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอบีซายเอกซ ราคาท่ีเสนอ 
26,524.23 บาท

บ.เอบีซายเอกซ ราคา 26,524.23 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

9 ซอมแซมและบํารุงรักษาฯ 5,200.20 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คิงหยนต ราคาท่ีเสนอ 5,200.20 
บาท

หจก.คิงหยนต ราคา 5,200.20 บาท 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
หนวยงาน  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

10 จางจําแนกชนิดและนับปริมาณสัตว 36,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อรวรรณ เวชไชโย ราคาท่ีเสนอ 
36,000 บาท

น.ส.อรวรรณ เวชไชโย ราคา 36,000
 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

11 วัสดุการเกษตร 8,988.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุญไทย แมชินเนอร่ี ราคาท่ีเสนอ 
8,988 บาท

หจก.บุญไทย แมชินเนอร่ี ราคา 
8,988 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

12 วัสดุคอมพิวเตอร 19,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ริโก (ประเทศไทย) จก. ราคาท่ีเสนอ 
19,000 บาท

บ.ริโก (ประเทศไทย) จก. ราคา 
19,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

13 ซอมแซมและบํารุงรักษาฯ 8,560.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทองไทยวัฒนา จก. ราคาท่ีเสนอ 
8,560 บาท

บ.ทองไทยวัฒนา จก. ราคา 8,560 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

14 วัสดุกอสราง 23,360.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด ราคาท่ี
เสนอ 23,360 บาท

บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด 
ราคา 23,360 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

15 วัสดุการเกษตร 7,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ
 7,000 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 7,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

16 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 7,380.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ
 7,380 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 7,380 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

17 จางเก็บขอมูล 5,440.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษพันธ โตงกระโทก ราคาท่ีเสนอ
 5,440 บาท

นายพงษพันธ โตงกระโทก ราคา 
5,440 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

18 ซอมแซมและบํารุงรักษาฯ 9,500.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนันท ดานซอม ราคาท่ีเสนอ 
9,500 บาท

นายอนันท ดานซอม ราคา 9,500 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

19 วัสดุคอมพิวเตอร 5,670.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร ราคาท่ีเสนอ 
5,670 บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร ราคา 
5,670 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

20 วัสดุการเกษตร 15,600.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ
 15,600 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ           
ราคา 15,600 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

21 วัสดุการเกษตร 81,300.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ
 81,300 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคา 
81,300 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

22 ซอมแซมและบํารุงรักษาฯ 8,720.50 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ทองไทยวัฒนา จก. ราคาท่ีเสนอ 
8,20.50 บาท

บ.ทองไทยวัฒนา จก. ราคา 
8,720.50 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

23 วัสดุกอสราง 7,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด ราคาท่ี
เสนอ 7,000 บาท

บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด 
ราคา 7,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

24 วัสดุการเกษตร 141,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ
 141,000 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ ราคา 
141,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

25 จางจําแนกชนิดและนับปริมาณสัตว 36,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.อรวรรณ เวชไชโย ราคาท่ีเสนอ 
36,000 บาท

น.ส.อรวรรณ เวชไชโย ราคา 36,000
 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

26 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)


