
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,000.00           5,385.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอบุลรัตน์ศึกษา       5,385.00 ร้านอบุลรัตน์ศึกษา ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 77/2564 
 ลงวันที ่3 พฤษภาคม 2564

2 ซ้ือวัสดุไฟฟา้ 10,000.00         9,588.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเงิน       9,588.00 ร้านดาวเงิน ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 78/2564 
 ลงวันที ่3 พฤษภาคม 2564

3 ซ้ือวัสดุการเกษตร 120,000.00   117,600.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

  117,600.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 79/2564 
 ลงวันที ่3 พฤษภาคม 2564

4
จา้งเปล่ียนยางรถยนต์ 
ทะเบียน ภฉ ๙๙๔ 
กรุงเทพมหานคร

15,000.00       14,920.00 เฉพาะเจาะจง อู่รุ่งแสงยนต์     14,929.00 อู่รุ่งแสงยนต์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้ง ศปจ.ขอนแกน่ 80/2564 
 ลงวันที ่3 พฤษภาคม 2564

5 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 3,000.00           2,890.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อบุล
รัตน์วัสดุ 59

      2,890.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
อบุลรัตน์วัสดุ 59

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 81/2564 
 ลงวันที ่3 พฤษภาคม 2564

6 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,000.00           2,156.05 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเงิน       2,156.05 ร้านดาวเงิน ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 82/2564 
 ลงวันที ่3 พฤษภาคม 2564

7 ซ้ือวัสดุการเกษตร 70,000.00       68,150.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

    68,150.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 83/2564 
 ลงวันที ่3 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564
 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น
วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หน้าที ่2

8 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 10,000.00         9,600.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อบุล
รัตน์วัสดุ 59

      9,600.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
อบุลรัตน์วัสดุ 59

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 84/2564 
 ลงวันที ่3 พฤษภาคม 2564

9 ซ้ือวัสดุการเกษตร 20,000.00       17,500.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

    17,500.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 85/2564 
 ลงวันที ่5 พฤษภาคม 2564

10 ซ้ือวัสดุไฟฟา้ 3,000.00           2,010.53 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเงิน       2,010.53 ร้านดาวเงิน ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 86/2564 
 ลงวันที ่11 พฤษภาคม 2564

11 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 615.00                 615.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเงิน         615.00 ร้านดาวเงิน ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 87/2564 
 ลงวันที ่11 พฤษภาคม 2564

12
จา้งเปล่ียนสายพาน
รถยนต์ ทะเบียน 4ฝ-
9682 กรุงเทพมหานคร

2,000.00           1,200.00 เฉพาะเจาะจง อู่รุ่งแสงยนต์       1,200.00 อู่รุ่งแสงยนต์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้ง ศปจ.ขอนแกน่ 88/2564 
 ลงวันที ่11 พฤษภาคม 2564

13 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 4,000.00           3,570.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อบุล
รัตน์วัสดุ 59

      3,570.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
อบุลรัตน์วัสดุ 59

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 89/2564 
 ลงวันที ่14 พฤษภาคม 2564

14 ซ้ือวัสดุไฟฟา้ 3,000.00           2,421.41 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเงิน       2,421.41 ร้านดาวเงิน ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 90/2564 
 ลงวันที ่14 พฤษภาคม 2564

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,000.00           2,302.64 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเงิน       2,302.64 ร้านดาวเงิน ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 91/2564 
 ลงวันที ่14 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564
 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น
วันที ่31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564




