
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

1 วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 13,598.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)
 ราคาท่ีเสนอ 13,598 บาท

บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)
 ราคา 13,598 บาท

 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                     
  2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว 
  3.เสนอราคาตํ่าสุด

2 วัสดุการเกษตร 32,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน 
จํากัด ราคาท่ีเสนอ 32,000 
บาท

บ.โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน
 จํากัด ราคา 32,000 บาท

 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                     
  2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว 
  3.เสนอราคาตํ่าสุด

3 วัสดุการเกษตร 45,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ 
ราคาท่ีเสนอ 45,000 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ 
ราคา 45,000 บาท

 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                     
  2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว 
  3.เสนอราคาตํ่าสุด

4 ซอมแซมและบํารุงรักษาฯ 5,350.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทองไทยวัฒนา จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 5,350 บาท

บริษัท ทองไทยวัฒนา จํากัด
 ราคา 5,350 บาท

 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                     
  2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว 
  3.เสนอราคาตํ่าสุด

5 ซอมแซมและบํารุงรักษาฯ 6,390.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนันต ดานซอม ราคาท่ี
เสนอ 6,390 บาท

นายอนันต ดานซอม ราคา
6,390 บาท

 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                     
  2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว 
  3.เสนอราคาตํ่าสุด

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนเมษายน 2563

หนวยงาน  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

6 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 9,900.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ส.เจริญพาณิชย ราคาท่ี
เสนอ 9,900 บาท

ราน ส.เจริญพาณิชย ราคา 
9,900 บาท

 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                     
  2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว 
  3.เสนอราคาตํ่าสุด

7 วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 12,300.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)
 ราคาท่ีเสนอ 12,300 บาท

บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)
 ราคา 12,300 บาท

 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                     
  2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว 
  3.เสนอราคาตํ่าสุด

8 วัสดุการเกษตร 15,300.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ 
ราคาท่ีเสนอ 15,300 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ 
ราคา 15,300 บาท

 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                     
  2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว 
  3.เสนอราคาตํ่าสุด

9 วัสดุการเกษตร 14,400.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ตนเกษตร จก. ราคาท่ีเสนอ
 14,400 บาท

บ.ตนเกษตร จก. ราคา 
14,400 บาท

 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                     
  2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว 
  3.เสนอราคาตํ่าสุด

10 วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,800.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ราชสีมาศูนยลอเซอรวิส 
จํากัด ราคาท่ีเสนอ 14,800 
บาท

บ.ราชสีมาศูนยลอเซอรวิส 
จํากัด ราคา 14,800 บาท

 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                     
  2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว 
  3.เสนอราคาตํ่าสุด

11 วัสดุการเกษตร 47,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน 
จํากัด ราคาท่ีเสนอ 47,000 
บาท

บ.โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน
 จํากัด ราคา 47,000 บาท

 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                     
  2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว 
  3.เสนอราคาตํ่าสุด

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

12 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 11,400.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน 
จํากัด ราคาท่ีเสนอ 11,400 
บาท

บ.โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน
 จํากัด ราคา 11,400 บาท

 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                     
  2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว 
  3.เสนอราคาตํ่าสุด

13 วัสดุการเกษตร 30,230.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ 
ราคาท่ีเสนอ 30,230 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ 
ราคา 30,230 บาท

 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                     
  2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว 
  3.เสนอราคาตํ่าสุด

14 วัสดุการเกษตร 32,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน 
จํากัด ราคาท่ีเสนอ 32,000 
บาท

บ.โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน
 จํากัด ราคา 32,000 บาท

 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                     
  2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว 
  3.เสนอราคาตํ่าสุด

15 วัสดุการเกษตร 6,400.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน 
จํากัด ราคาท่ีเสนอ 6,400 
บาท

บ.โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน
 จํากัด ราคา 6,400 บาท

 1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                     
  2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว 
  3.เสนอราคาตํ่าสุด

วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง)


