
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง (บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 วัสดุกอสราง 12,710.00 12,710.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นําศิลปเคหะภัณฑ
 จก.ราคาท่ีเสนอ 
12,710 บาท

บ.นําศิลปเคหะ
ภัณฑ จก.ราคา 
12,710 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

34/2564 ลงวันท่ี
 2 ธันวาคม 2563

2 วัสดุการเกษตร 42,350.00 42,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเวอรออล คอร
เปอเรช่ัน จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 42,350
 บาท

บ.โอเวอรออล คอร
เปอเรช่ัน จํากัด 
ราคา 42,350 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

32/2564 ลงวันท่ี
 1 ธันวาคม 2563

3 จางทําไวนิล 8,700.00 8,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานศักด์ิศิลป โคราช
กรุป ราคาท่ีเสนอ 
8,700 บาท

รานศักด์ิศิลป 
โคราชกรุป ราคา 
8,700 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

40/2564 ลงวันท่ี
 9 ธันวาคม 2563

4 วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและ
หลอล่ืน

6,338.30 6,338.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก จํากัด 
(มหาชน) ราคาท่ี
เสนอ 6,338.30 บาท

บริษัท ซัสโก จํากัด 
(มหาชน) ราคา 
6,338.30 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

14/2564 ลงวันท่ี
 4 พฤศจิกายน
2563

5 วัสดุกอสราง 18,440.00 18,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นําศิลปเคหะภัณฑ
 จก.ราคาท่ีเสนอ 
18,440 บาท

บ.นําศิลปเคหะ
ภัณฑ จก.ราคา 
18,440 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

48/2564 ลงวันท่ี
 18 ธันวาคม 
2563

6 วัสดุการเกษตร 23,500.00 23,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเวอรออล คอร
เปอเรช่ัน จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 23,500 
 บาท

บ.โอเวอรออล คอร
เปอเรช่ัน จํากัด 
ราคา 23,500 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

50/2564 ลงวันท่ี
 21 ธันวาคม 
2563

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนธันวาคม 2563
หนวยงาน  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

วันที่ 31 ธันวาคม 2563



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง (บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายช่ือผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

7 วัสดุการเกษตร 39,500.00 39,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเวอรออล คอร
เปอเรช่ัน จํากัด 
ราคาท่ีเสนอ 39,500 
 บาท

บ.โอเวอรออล คอร
เปอเรช่ัน จํากัด 
ราคา 39,500 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

51/2564 ลงวันท่ี
 21 ธันวาคม 
2563

8 วัสดุการเกษตร 35,200.00 35,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตร
ภัณฑ ราคาท่ีเสนอ 
35,200 บาท

หจก.สิงหทอง
เกษตรภัณฑ ราคา 
35,200 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

52/2564 ลงวันท่ี
 21 ธันวาคม 
2563

9 วัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย

5,480.00 5,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตร
ภัณฑ ราคาท่ีเสนอ 
5,480 บาท

หจก.สิงหทอง
เกษตรภัณฑ ราคา 
5,480 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

53/2564 ลงวันท่ี
 21 ธันวาคม 
2563

10 วัสดุการเกษตร 22,500.00 22,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานรอยปอนดอะควา
เทค ราคาท่ีเสนอ 
22,500  บาท

รานรอยปอนดอะค
วาเทค ราคา 
22,500  บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

56/2564 ลงวันท่ี
 22 ธันวาคม 
2563

11 วัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย

10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานรอยปอนดอะควา
เทค ราคาท่ีเสนอ 
22,500  บาท

รานรอยปอนดอะค
วาเทค ราคา 
22,500  บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

57/2564 ลงวันท่ี
 22 ธันวาคม 
2563

12 วัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย

9,500.00 9,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก จก. ราคาท่ี
เสนอ 9,500  บาท

บ.ไอดัก จก. ราคา 
9,500  บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

61/2564 ลงวันท่ี
 22 ธันวาคม 
2563

13 วัสดุวิทยาศาสตรและ
การแพทย

9,600.00 9,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ตนเกษตร จก.
ราคาท่ีเสนอ 9,600  
บาท

บ.ตนเกษตร จก.
ราคา 9,600  บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                         
2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว      
3.เสนอราคาตํ่าสุด

62/2564 ลงวันท่ี
 22 ธันวาคม 
2563


