
แบบ  สขร 1

1 วัสดุกอ่สร้าง 6,756.00 6,756.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
   หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง    

ราคาทีเ่สนอ 6,756.00
   หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง    

ราคาทีเ่สนอ 6,756.00
          ราคาต่่าสุด          
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

11-พ.ค.-64

2
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน

12,034.00 12,034.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
        หจก.ณกานต์ออยล์       

 ราคาทีเ่สนอ 12,034.00
        หจก.ณกานต์ออยล์        

ราคาทีเ่สนอ 12,034.00
           ราคาต่่าสุด         
   ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

19-พ.ค.-64

3 วัสดุวิทยาศาสตร์ 140.00 140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
        บ.สหภัณฑ์เภสัช จ่ากดั  

      ราคาทีเ่สนอ 140.00
        บ.สหภัณฑ์เภสัช จ่ากดั   

     ราคาทีเ่สนอ 140.00
          ราคาต่่าสุด          
 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

19-พ.ค.-64

4 วัสดุวิทยาศาสตร์ 360.00 360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
        ร้านสมานมิตรกลการ    

   ราคาทีเ่สนอ 360.00
        ร้านสมานมิตรกลการ      

 ราคาทีเ่สนอ 360.00
          ราคาต่่าสุด          
 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

19-พ.ค.-64

5 วัสดุส่านักงาน 675.00 675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
         น้่าด่ืม ปิยะรส       

ราคาทีเ่สนอ 675.00
         น้่าด่ืม ปิยะรส       

ราคาทีเ่สนอ 675.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

19-พ.ค.-64

6 วัสดุยานพาหนะ 480.00 480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
      ร้านเจริญชัยการยาง   

ราคาทีเ่สนอ 480.00
      ร้านเจริญชัยการยาง   

ราคาทีเ่สนอ 480.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

19-พ.ค.-64

7 วัสดุงานบา้นงานครัว 3,875.00 3,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
     หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.     

ราคาทีเ่สนอ 3,875.00
     หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.     

ราคาทีเ่สนอ 3,875.00
             ราคาต่่าสุด       
    ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

19-พ.ค.-64

8 วัสดุงานบา้นงานครัว 1,765.50 1,765.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พษิณุโลกวิศวอาหล่ัย 

จ่ากดัราคาทีเ่สนอ 1,765.50
หจก.พษิณุโลกวิศวอาหล่ัย จ่ากดั

ราคาทีเ่สนอ 1,765.50
             ราคาต่่าสุด       
    ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

19-พ.ค.-64

9 วัสดุการเกษตร 6,100.00 6,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเกษตรพรหมพริาม 888

ราคาทีเ่สนอ 6,100.00
ร้านเกษตรพรหมพริาม 888

ราคาทีเ่สนอ 6,100.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

19-พ.ค.-64

10 วัสดุยานพาหนะ 2,800.00 2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
     ร้านเจริญชัยไดนาโม     

ราคาทีเ่สนอ 2,800.00
     ร้านเจริญชัยไดนาโม     

ราคาทีเ่สนอ 2,800.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

19-พ.ค.-64

11
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน

4,720.00 4,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
        หจก.ณกานต์ออยล์       

 ราคาทีเ่สนอ 4,720.00
        หจก.ณกานต์ออยล์        

ราคาทีเ่สนอ 4,720.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

28-พ.ค.-64

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้่าจืดพษิณุโลก

วันที่  7  มิถุนายน  2564

ราคากลาง(บาท)ล่าดับ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขปงานจดัซ้ือจดัจา้ง

วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ
จดัจา้ง(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง



แบบ  สขร 1

12 ซ่อมบ่ารุงรักษา 450.00 450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
       ร้านเจริญการยาง       

ราคาทีเ่สนอ 450.00
       ร้านเจริญการยาง       

ราคาทีเ่สนอ 450.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

19-พ.ค.-64

13 ซ่อมบ่ารุงรักษา 5,280.45 5,280.45 วิธีเฉพาะเจาะจง
     หจก.พษิณุโลกวิศวอาหล่ัย  

   ราคาทีเ่สนอ 5,280.45
     หจก.พษิณุโลกวิศวอาหล่ัย   

  ราคาทีเ่สนอ 5,280.45
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

19-พ.ค.-64

14 ค่าจา้งการบนัทึกข้อมูล 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
    นายจ่าเริญ  บุญจนัทร์     

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
    นายจ่าเริญ  บุญจนัทร์     

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

5-พ.ค.-64

15 ค่าจา้งการบนัทึกข้อมูล 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
    นางภาณุมาศ  น้อยมา     

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
    นางภาณุมาศ  น้อยมา     

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

5-พ.ค.-64

16 ค่าจา้งการบนัทึกข้อมูล 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
    นางสาทุเรียน  สมบัติวงศ์   

  ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
    นางสาทุเรียน  สมบัติวงศ์    

 ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

5-พ.ค.-64

17 ค่าจา้งการบนัทึกข้อมูล 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
    นายสิริพรชัย  อคัรไกรสิงห์  

   ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
    นายสิริพรชัย  อคัรไกรสิงห์   

  ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

5-พ.ค.-64

18 ค่าจา้งการบนัทึกข้อมูล 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
    นางม๋วย  ฮวบกระโทก     

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
    นางม๋วย  ฮวบกระโทก     

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

5-พ.ค.-64

19 ค่าจา้งการบนัทึกข้อมูล 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
    นายด่าริย์  ม่วงแจง้     
ราคาทีเ่สนอ 1,000.00

    นายด่าริย์  ม่วงแจง้     
ราคาทีเ่สนอ 1,000.00

           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

5-พ.ค.-64

20 ค่าจา้งการบนัทึกข้อมูล 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
     นายสมุทร  ทะนะ       

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
     นายสมุทร  ทะนะ       

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

5-พ.ค.-64

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้่าจืดพษิณุโลก

วันที่  7  มิถุนายน  2564

ล่าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง



แบบ  สขร 1

21 ค่าจา้งการบนัทึกข้อมูล 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
      นางสาวบังอร  เกตุเล็ก    

  ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
      นางสาวบังอร  เกตุเล็ก     

 ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

5-พ.ค.-64

22 ค่าจา้งการบนัทึกข้อมูล 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
      นายทองสุข  ธิมาจร      

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
      นายทองสุข  ธิมาจร      

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

5-พ.ค.-64

23 ค่าจา้งการบนัทึกข้อมูล 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
      นายรัชกจิ  จลุบุตร      

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
      นายรัชกจิ  จลุบุตร      

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

5-พ.ค.-64

24 ค่าจา้งการบนัทึกข้อมูล 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
      นายชลอ  แพรเอม      

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
      นายชลอ  แพรเอม      

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

5-พ.ค.-64

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้่าจืดพษิณุโลก

วันที่  7  มิถุนายน  2564

ล่าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง


