
1 วสัดุการเกษตร 86,950 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทัโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น

จ ากัด ราคาที่เสนอ 86,950

บริษทัโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น

จ ากัด ราคาที่เสนอ 86,950

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้3.

เสนอราคาต่ าสุด

2 วสัดุการเกษตร 13,700 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านมุ่งทว ีราคาที่เสนอ 13,700 ร้านมุ่งทว ีราคาที่เสนอ 13,700 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้3.

เสนอราคาต่ าสุด

3 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 45,800 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไอโครคอมพวิเตอร์ ราคาที่

เสนอ 45,800

หจก.ไอโครคอมพวิเตอร์ ราคาที่

เสนอ 45,800

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้3.

เสนอราคาต่ าสุด

4 วสัดุส านักงาน 8,862.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านรวมวทิยา ราคาที่เสนอ 8,862 ร้านรวมวทิยา ราคาที่เสนอ 8,862 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้3.

เสนอราคาต่ าสุด

5 วสัดุการเกษตร 8,535 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตรอินทเีกรชั่น ราคา

ที่เสนอ 8,535

หจก.เก้าเกษตรอินทเีกรชั่น ราคา

ที่เสนอ 8,535

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้3.

เสนอราคาต่ าสุด

แบบ สขร.1

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุรนิทร์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซ้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



6 วสัดุการเกษตร 22,500 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เก้าเกษตรอินทเีกรชั่น 

ราคาที่เสนอ 22,500

หจก. เก้าเกษตรอินทเีกรชั่น 

ราคาที่เสนอ 22,500

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้ 

 3.เสนอราคาต่ าสุด

7 วสัดุการเกษตร 50,555 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เก้าเกษตรอินทเีกรชั่น 

ราคาที่เสนอ 50,555

หจก. เก้าเกษตรอินทเีกรชั่น 

ราคาที่เสนอ 50,555

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้3.

เสนอราคาต่ าสุด

8 วสัดุการเกษตร 11,000 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านมุ่งทว ีราคาที่เสนอ 11,000 ร้านมุ่งทว ีราคาที่เสนอ 11,000 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้3.

เสนอราคาต่ าสุด

9 วสัดุคอมพวิเตอร์ 7,880 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านรวมวทิยา ราคาที่เสนอ 7,880 ร้านรวมวทิยา ราคาที่เสนอ 7,880 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้

3.เสนอราคาต่ าสุด

10 วสัดุงานบา้น-งานครัว 11,025 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านรวมวทิยา ราคาที่เสนอ 

11,025

ร้านรวมวทิยา ราคาที่เสนอ 

11,025

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้3.

เสนอราคาต่ าสุด

11 วสัดุส านักงาน 9,995 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านรวมวทิยา ราคาที่เสนอ 9,995 ร้านรวมวทิยา ราคาที่เสนอ 9,995 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้3.

เสนอราคาต่ าสุด

12 วสัดุคอมพวิเตอร์ 5,900 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านรวมวทิยา ราคาที่เสนอ 5,900 ร้านรวมวทิยา ราคาที่เสนอ 5,900 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้3.

เสนอราคาต่ าสุด



13 วสัดุงานบา้น-งานครัว 5,828 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านรวมวทิยา ราคาที่เสนอ 5,828 ร้านรวมวทิยา ราคาที่เสนอ 5,828 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้3.

เสนอราคาต่ าสุด

14 วสัดุการเกษตร 75,000 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชั่น 

ราคาที่เสนอ 75,000

หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชั่น 

ราคาที่เสนอ 75,000

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้

3.เสนอราคาต่ าสุด

15 วสัดุการเกษตร 28,000 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชั่น 

ราคาที่เสนอ 28,000

หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชั่น 

ราคาที่เสนอ 28,000

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้3.

เสนอราคาต่ าสุด

16 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,118 วธิเีฉพาะเจาะจง หสน.ศิริเจริญพานิช จ.สุรินทร์ 

ราคาที่เสนอ 5,118

หสน.ศิริเจริญพานิช จ.สุรินทร์ 

ราคาที่เสนอ 5,118

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้3.

เสนอราคาต่ าสุด

17 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,480 วธิเีฉพาะเจาะจง หสน.ศิริเจริญพานิช จ.สุรินทร์ 

ราคาที่เสนอ 10,480

หสน.ศิริเจริญพานิช จ.สุรินทร์ 

ราคาที่เสนอ 10,480

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้3.

เสนอราคาต่ าสุด

18 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,318 วธิเีฉพาะเจาะจง หสน.ศิริเจริญพานิช จ.สุรินทร์ 

ราคาที่เสนอ 5,318

หสน.ศิริเจริญพานิช จ.สุรินทร์ 

ราคาที่เสนอ 5,318

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้3.

เสนอราคาต่ าสุด

19 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,600 วธิเีฉพาะเจาะจง หสน.ศิริเจริญพานิช จ.สุรินทร์ 

ราคาที่เสนอ 10,600

หสน.ศิริเจริญพานิช จ.สุรินทร์ 

ราคาที่เสนอ 10,600

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                      

2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้3.

เสนอราคาต่ าสุด


