
แบบ  สขร 1

1 วัสดุส ำนักงำน 1,005.00 1,005.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
           น  ำด่ืม ปิยะรส         

 รำคำทีเ่สนอ 1,005.00
           น  ำด่ืม ปิยะรส          

รำคำทีเ่สนอ 1,005.00
          รำคำต่ ำสุด          
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

1-เม.ย.-64

2 วัสดุกำรเกษตร 2,070.00 2,070.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำนเกษตรพรหมพริำม 888

รำคำทีเ่สนอ 2,070.00
ร้ำนเกษตรพรหมพริำม 888

รำคำทีเ่สนอ 2,070.00
           รำคำต่ ำสุด         
   ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

1-เม.ย.-64

3
วัสดุเชื อเพลิง
และหล่อล่ืน

3,430.00 3,430.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
        หจก.ณกำนต์ออยล์       

 รำคำทีเ่สนอ 3,430.00
        หจก.ณกำนต์ออยล์        

รำคำทีเ่สนอ 3,430.00
          รำคำต่ ำสุด          
 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

1-เม.ย.-64

4
วัสดุยำนพำหนะ
และขนส่ง

100.00 100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
        นำยจกัรริช  แจง้พุม่     

  รำคำทีเ่สนอ 100.00
        นำยจกัรกริช  แจง้พุม่     

   รำคำทีเ่สนอ 100.00
          รำคำต่ ำสุด          
 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

2-เม.ย.-64

5 วัสดุวิทยำศำสตร์ 1,455.20 1,455.20 วิธีเฉพำะเจำะจง
หจก.พษิณุโลกผลิตภัณฑ์แกส๊

รำคำทีเ่สนอ 1,455.20
     หจก.พษิณุโลกผลิตภัณฑ์

แกส๊     รำคำทีเ่สนอ 1,455.20
           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

5-เม.ย.-64

6 วัสดุกำรเกษตร 6,750.00 6,750.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
สหกรณ์ผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำและกำรเกษตรสุพรรณบุรี จ ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 6,750.00
สหกรณ์ผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำและกำรเกษตรสุพรรณบุรี จ ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 6,750.00
           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

5-เม.ย.-64

7 วัสดุกำรเกษตร 34,900.00 34,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
สหกรณ์ผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำและกำรเกษตรสุพรรณบุรี จ ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 34,900.00
สหกรณ์ผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำและกำรเกษตรสุพรรณบุรี จ ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 34,900.00
             รำคำต่ ำสุด       
    ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

5-เม.ย.-64

8 วัสดุกำรเกษตร 20,500.00 20,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
สหกรณ์ผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำและกำรเกษตรสุพรรณบุรี จ ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 20,500.00
สหกรณ์ผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำและกำรเกษตรสุพรรณบุรี จ ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 20,500.00
             รำคำต่ ำสุด       
    ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

5-เม.ย.-64

9 วัสดุกำรเกษตร 13,000.00 13,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
สหกรณ์ผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำและกำรเกษตรสุพรรณบุรี จ ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 13,000.00
สหกรณ์ผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำและกำรเกษตรสุพรรณบุรี จ ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 13,000.00
           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

5-เม.ย.-64

10 วัสดุกำรเกษตร 36,640.00 36,640.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
     หจก.เสรีภำพกำรเกษตร    

 รำคำทีเ่สนอ 36,640.00
     หจก.เสรีภำพกำรเกษตร     

รำคำทีเ่สนอ 36,640.00
           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

19-เม.ย.-64

11 วัสดุวิทยำศำสตร์ 11,790.00 11,790.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
     หจก.เสรีภำพกำรเกษตร    

 รำคำทีเ่สนอ 11,790.00
     หจก.เสรีภำพกำรเกษตร     

รำคำทีเ่สนอ 11,790.00
           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

19-เม.ย.-64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื อ/จัดจ้ำง ในรอบเดือน เมษำยน 2564

หน่วยงำน ศูนย์วิจัยและพฒันำประมงน  ำจืดพษิณุโลก

วันที่   5  พฤษภำคม 2564

รำคำกลำง(บำท)ล ำดับ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื อหรือจำ้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขปงำนจดัซื อจดัจำ้ง

วงเงินทีจ่ดัซื อหรือ
จดัจำ้ง(บำท)

วิธีซื อหรือจำ้ง
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื อหรือจำ้ง



แบบ  สขร 1

12 วัสดุกำรเกษตร 25,500.00 25,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
สหกรณ์ผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำและกำรเกษตรสุพรรณบุรี จ ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 25,500.00
สหกรณ์ผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำและกำรเกษตรสุพรรณบุรี จ ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 25,500.00
          รำคำต่ ำสุด          
 ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

19-เม.ย.-64

13 วัสดุกำรเกษตร 33,500.00 33,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
สหกรณ์ผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำและกำรเกษตรสุพรรณบุรี จ ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 33,500.00
สหกรณ์ผู้เพำะเลี ยงสัตว์น  ำและกำรเกษตรสุพรรณบุรี จ ำกดั

รำคำทีเ่สนอ 33,500.00
           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

19-เม.ย.-64

14 วัสดุกำรเกษตร 10,150.00 10,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
     หจก.เสรีภำพกำรเกษตร    

 รำคำทีเ่สนอ 10,150.00
     หจก.เสรีภำพกำรเกษตร     

รำคำทีเ่สนอ 10,150.00
           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

19-เม.ย.-64

15 วัสดุกำรเกษตร 10,150.00 10,150.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
     หจก.เสรีภำพกำรเกษตร    

 รำคำทีเ่สนอ 10,150.00
     หจก.เสรีภำพกำรเกษตร     

รำคำทีเ่สนอ 10,150.00
           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

19-เม.ย.-64

16 วัสดุกำรเกษตร 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
     หจก.เสรีภำพกำรเกษตร    

 รำคำทีเ่สนอ 6,000.00
     หจก.เสรีภำพกำรเกษตร     

รำคำทีเ่สนอ 6,000.00
           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

19-เม.ย.-64

17 วัสดุกำรเกษตร 29,250.00 29,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
     หจก.เสรีภำพกำรเกษตร    

 รำคำทีเ่สนอ 29,250.00
     หจก.เสรีภำพกำรเกษตร     

รำคำทีเ่สนอ 29,250.00
           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

19-เม.ย.-64

18 วัสดุวิทยำศำสตร์ 40,050.00 40,050.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
     หจก.เสรีภำพกำรเกษตร    

 รำคำทีเ่สนอ 40,050.00
     หจก.เสรีภำพกำรเกษตร     

รำคำทีเ่สนอ 40,050.00
           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

19-เม.ย.-64

19 วัสดุส ำนักงำน 2,360.00 2,360.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
      ร้ำนพพีอีำร์อิ งเจท็     
รำคำทีเ่สนอ 2,360.00

      ร้ำนพพีอีำร์อิ งเจท็     
รำคำทีเ่สนอ 2,360.00

           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

19-เม.ย.-64

20 วัสดุกำรเกษตร 1,100.00 1,100.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
   ร้ำนเกษตรพรหมพริำม 888
    รำคำทีเ่สนอ 1,100.00

   ร้ำนเกษตรพรหมพริำม 888  
  รำคำทีเ่สนอ 1,100.00

           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

19-เม.ย.-64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื อ/จัดจ้ำง ในรอบเดือน เมษำยน 2564

หน่วยงำน ศูนย์วิจัยและพฒันำประมงน  ำจืดพษิณุโลก

วันที่   5   พฤษภำคม 2564

ล ำดับ งำนจดัซื อจดัจำ้ง
วงเงินทีจ่ดัซื อหรือ

จดัจำ้ง(บำท)
รำคำกลำง(บำท) วิธีซื อหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื อหรือจำ้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื อหรือจำ้ง



แบบ  สขร 1

21
วัสดุไฟฟำ้และ

วิทยุ
1,194.00 1,194.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

     หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้ำง     
รำคำทีเ่สนอ 1,194.00

     หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้ำง     
รำคำทีเ่สนอ 1,194.00

           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

20-เม.ย.-64

22 วัสดุกอ่สร้ำง 14,106.00 14,106.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
     หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้ำง     

รำคำทีเ่สนอ 14,106.00
     หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้ำง     

รำคำทีเ่สนอ 14,106.00
           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

20-เม.ย.-64

23 วัสดุกำรเกษตร 1,337.50 1,337.50 วิธีเฉพำะเจำะจง
     หจก.พษิณุโลกวิศวอำหล่ัย  

   รำคำทีเ่สนอ 1,337.50
     หจก.พษิณุโลกวิศวอำหล่ัย   

  รำคำทีเ่สนอ 1,337.50
           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

21-เม.ย.-64

24
วัสดุงำนบำ้นงำน
ครัว

1,219.80 1,219.80 วิธีเฉพำะเจำะจง
     หจก.พษิณุโลกวิศวอำหล่ัย  

   รำคำทีเ่สนอ 1,219.80
     หจก.พษิณุโลกวิศวอำหล่ัย   

  รำคำทีเ่สนอ 1,219.80
           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

21-เม.ย.-64

25 วัสดุคอมพวิเตอร์ 7,350.00 7,350.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
     หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี    

 รำคำทีเ่สนอ 7,350.00
     หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี     

รำคำทีเ่สนอ 7,350.00
           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

22-เม.ย.-64

26 วัสดุกำรเกษตร 4,934.84 4,934.84 วิธีเฉพำะเจำะจง
     บ.ซีท พทัยำ จ ำกดั     
รำคำทีเ่สนอ 4,934.84

     บ.ซีท พทัยำ จ ำกดั     
รำคำทีเ่สนอ 4,934.84

           รำคำต่ ำสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมำณ

26-เม.ย.-64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื อ/จัดจ้ำง ในรอบเดือน เมษำยน 2564

หน่วยงำน ศูนย์วิจัยและพฒันำประมงน  ำจืดพษิณุโลก

วันที่   5   พฤษภำคม 2564

ล ำดับ งำนจดัซื อจดัจำ้ง
วงเงินทีจ่ดัซื อหรือ

จดัจำ้ง(บำท)
รำคำกลำง(บำท) วิธีซื อหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื อหรือจำ้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื อหรือจำ้ง


