
ล าดับ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
1 วัสดุน้ ามันและเชื้อเพลิง           5,834.62      5,834.62     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กรงปินังปิโตรเลียม หจก.กรงปินังปิโตรเลียม 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2564

จ านวน   5  รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 4 ก.พ..2564
3. เสนอราคาต่ าสุด

2 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 5,250.00      5,250.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก จ ากัด บ.ไอดัก จ ากัด 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2564
จ านวน 5 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 2 มี.ค.2564

3. เสนอราคาต่ าสุด
3 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 180.00         180.00        วิธธีเฉพาะเจาะจง ร้านธารโตก๊อปปี๊ช้อป ร้านธารโตก๊อปปี๊ช้อป 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2564

จ านวน 2 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 4 มี.ค.2564
3. เสนอราคาต่ าสุด

4 วัสดุการเกษตร 1,200.00      1,200.00     วิธธีเฉพาะเจาะจง ร้านหัวไทรน้อย ร้านหัวไทรน้อย 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/2564
จ านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 9 มี.ค.2564

3. เสนอราคาต่ าสุด
5 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,500.00      2,500.00     วิธธีเฉพาะเจาะจง ร้านหัวไทรน้อย ร้านหัวไทรน้อย 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2564

จ านวน 12 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 9 มี.ค.2564

3. เสนอราคาต่ าสุด

6 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 2,800.00      2,800.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านช่างลีเซอรวิส ร้านช่างลีเซอรวิส 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 45/2564
 จ านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 9 มี.ค.2564

3. เสนอราคาต่ าสุด

7 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 23,000.00    23,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก จ ากัด บ.ไอดัก จ ากัด 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2564
จ านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 10 มี.ค.2564

3. เสนอราคาต่ าสุด

8 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 19,520.00    19,520.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ต้นเกษตร จ ากัด บ.ต้นเกษตร จ ากัด 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2564

จ านวน 3 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 10 มี.ค.2564

3. เสนอราคาต่ าสุด

                                                                                                                          แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดยะลา
วันที่   2  เดือน เมษายน  พ.ศ.2564
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ล าดับ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง
9 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,541.25      2,541.25     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง บ.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 48/2564

และขนส่ง จ านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 15 มี.ค.2564
3. เสนอราคาต่ าสุด

10 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 360.00         360.00        วิธธีเฉพาะเจาะจง ร้านธารโตก๊อปปี๊ช้อป ร้านธารโตก๊อปปี๊ช้อป 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 49/2564
จ านวน 2 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 15 มี.ค.2564

3. เสนอราคาต่ าสุด
11 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2,713.00      2,713.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านการค้าวัสดุ-ธารโต ร้านการค้าวัสดุ-ธารโต 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2564

และวัสดุไฟฟ้า 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 15 มี.ค.2564
จ านวน 3 รายการ 3. เสนอราคาต่ าสุด

12 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง 3,150.00      3,150.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุพล  พวงโมรา นายสุพล  พวงโมรา 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่ 51/2564
 จ านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 18 มี.ค.2564

3. เสนอราคาต่ าสุด
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