
แบบ  สขร 1

1 วัสดุการเกษตร 798.00 798.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
   นางยุพนิ  สบายจติร     

ราคาทีเ่สนอ 798.00
   นางยุพนิ  สบายจติร     

ราคาทีเ่สนอ 798.00
          ราคาต่่าสุด          
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

1-ม.ิย.-64

2 วัสดุการเกษตร 725.00 725.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
        นางสาวประมุข  วิชิต    

    ราคาทีเ่สนอ 725.00
        นางสาวประมุข  วิชิต     

   ราคาทีเ่สนอ 725.00
           ราคาต่่าสุด         
   ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

1-ม.ิย.-64

3 วัสดุการเกษตร 1,900.00 1,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
   นางยุพนิ  สบายจติร     
ราคาทีเ่สนอ 1,900.00

   นางยุพนิ  สบายจติร     
ราคาทีเ่สนอ 1,900.00

          ราคาต่่าสุด          
 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

2-ม.ิย.-64

4 วัสดุวิทยาศาสตร์ 650.00 650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
        บ.สหภัณฑ์เภสัช จ่ากดั  

     ราคาทีเ่สนอ 650.00
        บ.สหภัณฑ์เภสัช จ่ากดั   

    ราคาทีเ่สนอ 650.00
          ราคาต่่าสุด          
 ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

2-ม.ิย.-64

5 วัสดุการเกษตร 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
     หจก.เสรีภาพการเกษตร    

   ราคาทีเ่สนอ 8,000.00
     หจก.เสรีภาพการเกษตร     

  ราคาทีเ่สนอ 8,000.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

4-ม.ิย.-64

6 วัสดุการเกษตร 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
     หจก.เสรีภาพการเกษตร    

   ราคาทีเ่สนอ 8,000.00
     หจก.เสรีภาพการเกษตร     

  ราคาทีเ่สนอ 8,000.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

4-ม.ิย.-64

7 วัสดุส่านักงาน 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
     หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.     

ราคาทีเ่สนอ 2,000.00
     หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.       

ราคาทีเ่สนอ 2,000.00
             ราคาต่่าสุด       
    ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

4-ม.ิย.-64

8 จ้างเหมาบริการ 1,200.00 1,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
       นายสนม  ม่วงมี           

ราคาทีเ่สนอ 1,200.00
       นายสนม  ม่วงมี           

ราคาทีเ่สนอ 1,200.00
             ราคาต่่าสุด       
    ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

4-ม.ิย.-64

9 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1,637.10 1,637.10 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พษิณุโลกผลิตภัณฑ์แกส๊

ราคาทีเ่สนอ 1,637.10
หจก.พษิณุโลกผลิตภัณฑ์แกส๊

ราคาทีเ่สนอ 1,637.10
         ราคาต่่าสุด           

ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ
7-ม.ิย.-64

10 วัสดุการเกษตร 2,520.00 2,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
          ร้านฉัตรพนัธ์ุปลา       

  ราคาทีเ่สนอ 2,520.00
          ร้านฉัตรพนัธ์ุปลา        

 ราคาทีเ่สนอ 2,520.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

7-ม.ิย.-64

11
วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืน

18,184.00 18,184.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
        หจก.ณกานต์ออยล์       

 ราคาทีเ่สนอ 18,184.00
        หจก.ณกานต์ออยล์        

ราคาทีเ่สนอ 18,184.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

9-ม.ิย.-64

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้่าจืดพษิณุโลก

วันที่  5  กรกฎาคม  2564

ราคากลาง(บาท)ล่าดับ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขปงานจดัซ้ือจดัจา้ง

วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ
จดัจา้ง(บาท)

วิธีซ้ือหรือจา้ง
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง



แบบ  สขร 1

12 วัสดุกอ่สร้าง 11,436.00 11,436.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
        หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง   
     ราคาทีเ่สนอ 11,436.00

        หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง    
    ราคาทีเ่สนอ 11,436.00

           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

9-ม.ิย.-64

13 ซ่อมบ่ารุงรักษา 16,000.00 16,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
          เจริญชัยไดนาโม        

 ราคาทีเ่สนอ 16,000.00
          เจริญชัยไดนาโม         

ราคาทีเ่สนอ 16,000.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

9-ม.ิย.-64

14 วัสดุการเกษตร 4,680.00 4,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
    บ.โรงสีไฟโชครุ่งเรือง จ่ากดั 

    ราคาทีเ่สนอ 4,680.00
    บ.โรงสีไฟโชครุ่งเรือง จ่ากดั  

   ราคาทีเ่สนอ 4,680.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

10-ม.ิย.-64

15 วัสดุคอมพวิเตอร์ 2,949.00 2,949.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
    หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี     

ราคาทีเ่สนอ 2,949.00
    หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี     

ราคาทีเ่สนอ 2,949.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

14-ม.ิย.-64

16 วัสดานพาหนะฯ 120.00 120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
    ร้านสมานมิตรกลการ     

ราคาทีเ่สนอ 120.00
    ร้านสมานมิตรกลการ     

ราคาทีเ่สนอ 120.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

15-ม.ิย.-64

17 วัสดุการเกษตร 1,600.00 1,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
           ร้านทวีทรัพย์           

 ราคาทีเ่สนอ 1,600.00
           ร้านทวีทรัพย์           

 ราคาทีเ่สนอ 1,600.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

15-ม.ิย.-64

18 วัสดุการเกษตร 700.00 700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
       เจริญชัยไดนาโม       

ราคาทีเ่สนอ 700.00
       เจริญชัยไดนาโม       

ราคาทีเ่สนอ 700.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

16-ม.ิย.-64

19 วัสดุการเกษตร 6,360.00 6,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
   ร้านเกษตรพรหมพริาม 888

   ราคาทีเ่สนอ 6,360.00
   ร้านเกษตรพรหมพริาม 888  

 ราคาทีเ่สนอ 6,360.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

16-ม.ิย.-64

20 ซ่อมบ่ารุงรักษา 4,620.00 4,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
      เจริญชัยไดนาโม       
ราคาทีเ่สนอ 4,620.00

        เจริญชัยไดนาโม       
ราคาทีเ่สนอ 4,620.00

           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

16-ม.ิย.-64

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้่าจืดพษิณุโลก

วันที่  5  กรกฎาคม  2564

ล่าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง



แบบ  สขร 1

21 ซ่อมบ่ารุงรักษา 3,723.60 3,723.60 วิธีเฉพาะเจาะจง
    หจก.พษิณุโลกวิศวอาหล่ัย   

 ราคาทีเ่สนอ 3,723.60
    หจก.พษิณุโลกวิศวอาหล่ัย   

 ราคาทีเ่สนอ 3,723.60
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

21-ม.ิย.-64

22 ซ่อมบ่ารุงรักษา 1,400.00 1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
      แดงน้อยการไฟฟา้      

ราคาทีเ่สนอ 1,400.00
      แดงน้อยการไฟฟา้      

ราคาทีเ่สนอ 1,400.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

21-ม.ิย.-64

23 วัสดุการเกษตร 4,000.00 4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
      หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.     

 ราคาทีเ่สนอ 4,000.00
      หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.      

ราคาทีเ่สนอ 4,000.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

21-ม.ิย.-64

24 วัสดุกอ่สร้าง 4,980.50 4,980.85 วิธีเฉพาะเจาะจง
    หจก.พษิณุโลกวิศวอาหล่ัย   

 ราคาทีเ่สนอ 4,980.85
    หจก.พษิณุโลกวิศวอาหล่ัย   

 ราคาทีเ่สนอ 4,980.85
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

21-ม.ิย.-64

25 วัสดุการเกษตร 4,250.00 4,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
         ร้านไท้เชียงเส็ง       

ราคาทีเ่สนอ 4,250.00
         ร้านไท้เชียงเส็ง       

ราคาทีเ่สนอ 4,250.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

21-ม.ิย.-64

26 วัสดุการเกษตร 6,360.00 6,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
      หจก.เสรีภาพการเกษตร   

    ราคาทีเ่สนอ 6,360.00
      หจก.เสรีภาพการเกษตร    

   ราคาทีเ่สนอ 6,360.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

22-ม.ิย.-64

27 วัสดุการเกษตร 10,400.00 10,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
      หจก.เสรีภาพการเกษตร   
    ราคาทีเ่สนอ 10,400.00

      หจก.เสรีภาพการเกษตร    
   ราคาทีเ่สนอ 10,400.00

           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

22-ม.ิย.-64

28 วัสดุการเกษตร 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
      หจก.เสรีภาพการเกษตร   

    ราคาทีเ่สนอ 6,000.00
      หจก.เสรีภาพการเกษตร    

   ราคาทีเ่สนอ 6,000.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

22-ม.ิย.-64

29 วัสดุการเกษตร 75.00 75.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
         ร้านโอโห 20       

ราคาทีเ่สนอ 75.00
         ร้านโอโห 20       ราคา

ทีเ่สนอ 75.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

24-ม.ิย.-64

30 ซ่อมบ่ารุงรักษา 1,400.00 1,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
             ช่างลือ           
ราคาทีเ่สนอ 1,400.00

             ช่างลือ           
ราคาทีเ่สนอ 1,400.00

           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

24-ม.ิย.-64

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้่าจืดพษิณุโลก

วันที่  5  กรกฎาคม  2564

ล่าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง



แบบ  สขร 1

31 วัสดุการเกษตร 3,400.00 3,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
            ร้านไท้เชียงเส็ง       

 ราคาทีเ่สนอ 3,400.00
            ร้านไท้เชียงเส็ง        

ราคาทีเ่สนอ 3,400.00
           ราคาต่่าสุด         
  ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ

25-ม.ิย.-64

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้่าจืดพษิณุโลก

วันที่  5  กรกฎาคม  2564

ล่าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง


