
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 วัสดุการเกษตร 78,300.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน จํากัด 
 ราคาท่ีเสนอ 78,300 บาท

บริษัท โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน 
จํากัด  ราคา 78,300 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

2 วัสดุการเกษตร 15,300.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน จํากัด 
 ราคาท่ีเสนอ 15,300 บาท

บริษัท โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน 
จํากัด  ราคา 15,300 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

3 วัสดุการเกษตร 8,006.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด ราคาท่ี
เสนอ 8,006 บาท

บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด 
ราคา 8,006 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

4 วัสดุการเกษตร 19,200.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด ราคาท่ี
เสนอ 19,200 บาท

บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด 
ราคา 19,200 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

5 วัสดุการเกษตร 27,400.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เกาเกษตร อินทีเกรช่ัน ราคาท่ี
เสนอ 27,400 บาท

หจก.เกาเกษตร อินทีเกรช่ัน ราคา 
27,400 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

6 วัสดุการเกษตร 80,700.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง รานรอยปอนดอะควาเทค ราคาท่ีเสนอ 
80,700 บาท

รานรอยปอนดอะควาเทค ราคา 
80,700 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

7 จางเหมาบริการ 10,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง รานศักด์ิศิลป โคราชกรุป ราคาท่ีเสนอ 
10,000 บาท

รานศักด์ิศิลป โคราชกรุป ราคา 
10,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

8 วัสดุการเกษตร 22,284.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด ราคาท่ี
เสนอ 22,284 บาท

บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด 
ราคา 22,284 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

9 วัสดุการเกษตร 9,435.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ 
9,435 บาท

หจก.สิงหเกษตรภัณฑ ราคา 9,435 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2562
หนวยงาน  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)



10 วัสดุการเกษตร 18,750.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ 
18,750 บาท

หจก.สิงหเกษตรภัณฑ ราคา 18,750
 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

11 วัสดุการเกษตร 31,800.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ 
31,800 บาท

หจก.สิงหเกษตรภัณฑ ราคา 31,800
 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

12 วัสดุการเกษตร 19,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหเกษตรภัณฑ ราคาท่ีเสนอ 
19,000 บาท

หจก.สิงหเกษตรภัณฑ ราคา 19,000
 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

13 วัสดุคอมพิวเตอร 6,900.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร ราคาท่ีเสนอ 
6,900 บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร ราคา 
6,900 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

14 ซอมแซมหองนํ้าสุภาพบุรุษอาคาร
สํานักงาน

37,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายคาบอย คุมโนนครอ ราคาท่ีเสนอ 
37,000 บาท

นายคาบอย คุมโนนครอ ราคา 
37,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

15 วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 7,330.20 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) ราคาท่ี
เสนอ 7,330.20 บาท

บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน) ราคา 
7,330.20 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

16 วัสดุกอสราง 8,740.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด ราคาท่ี
เสนอ 8,740 บาท

บริษัท นําศิลปเคหะภัณฑ จํากัด 
ราคา 8,740 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด


