
แบบ  สขร 1

2
วัสดุไฟฟา้และ
วิทยุ

4,879.00 4,879.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1-ก.ค.-64
หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง

ราคาทีเ่สนอ 4,879.00
หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง

ราคาทีเ่สนอ 4,879.00
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

5 วัสดุการเกษตร 480.00 480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 5-ก.ค.-64
ร้านสมชาย พนัธ์ุปลา
ราคาทีเ่สนอ 480.00

         ร้านพษิณุปกรณ์        
ราคาทีเ่สนอ 1,765.50

2-ก.ค.-64

4 วัสดุการเกษตร 400.00 400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 2-ก.ค.-64

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

ร้านสมชาย พนัธ์ุปลา
ราคาทีเ่สนอ 400.00

3 วัสดุการเกษตร 1,765.50 1,765.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
         ร้านพษิณุปกรณ์        

ราคาทีเ่สนอ 1,765.50

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

6 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,456.10 3,456.10 วิธีเฉพาะเจาะจง 5-ก.ค.-64

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้่าจืดพษิณุโลก

วันที่   3   สิงหาคม  2564

ราคากลาง(บาท)ล่าดับ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

     หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง     
ราคาทีเ่สนอ 13,62.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
วิธีซ้ือหรือจา้ง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

1 วัสดุก่อสร้าง 13,062.00 13,062.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1-ก.ค.-64
     หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง     

ราคาทีเ่สนอ 13,62.00

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

ร้านสมชาย พนัธ์ุปลา
ราคาทีเ่สนอ 400.00

ร้านสมชาย พนัธ์ุปลา
ราคาทีเ่สนอ 480.00

หจก.พษิณุโลกผลิตภัณฑ์แกส๊
ราคาทีเ่สนอ 3,456.10

หจก.พษิณุโลกผลิตภัณฑ์แกส๊
ราคาทีเ่สนอ 3,456.10



แบบ  สขร 1

7 วัสดุส่านักงาน 2,475.00 2,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
5-ก.ค.-64

9 วัสดุคอมพวิเตอร์ 8,300.00 8,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 8-ก.ค.-64
   หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี   

ราคาทีเ่สนอ 8,300.00
   หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี   

ราคาทีเ่สนอ 8,300.00

8 วัสดุวิทยาศาสตร์ 17,000.00 17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 8-ก.ค.-64
   หจก.เสรีภาพการเกษตร   
ราคาทีเ่สนอ 17,000.00

10 ค่าประชาสัมพนัธ์ 1,380.00 1,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 8-ก.ค.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
        ร้านพพีอีาร์อิ้งเจท็         

ราคาทีเ่สนอ 1,380.00
        ร้านพพีอีาร์อิ้งเจท็         

ราคาทีเ่สนอ 1,380.00

12 วัสดุกอ่สร้าง 7,804.00 7,804.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 14-ก.ค.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

11 วัสดุส่านักงาน 500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง 12-ก.ค.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
        หจก.พพีอีาร์อิ้งเจท็        

 ราคาทีเ่สนอ 500.00
        หจก.พพีอีาร์อิ้งเจท็         

ราคาทีเ่สนอ 500.00

หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง
ราคาทีเ่สนอ 7,804.00

หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง
ราคาทีเ่สนอ 7,804.00

14
ซ่อมบ่ารุงรักษา
ยานพาหนะ

5,720.00 5,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 14-ก.ค.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

13 วัสดุการเกษตร 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 14-ก.ค.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
  ร้านเกษตรพรหมพริาม 888  

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00
  ร้านเกษตรพรหมพริาม 888  

ราคาทีเ่สนอ 1,000.00

เฉลิมพล เซอร์วิส
ราคาทีเ่สนอ 5,720.00

เฉลิมพล เซอร์วิส
ราคาทีเ่สนอ 5,720.00

15 ซ่อมบ่ารุงรักษา 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 15-ก.ค.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
      ร้าน ธีระเคร่ืองเย็น      

ราคาทีเ่สนอ 2,500.00
      ร้าน ธีระเคร่ืองเย็น      

ราคาทีเ่สนอ 2,500.00

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.
ราคาทีเ่สนอ 2,475.00

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.
ราคาทีเ่สนอ 2,475.00

   หจก.เสรีภาพการเกษตร   
ราคาทีเ่สนอ 17,000.00

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้่าจืดพษิณุโลก

วันที่   3   สิงหาคม  2564

ล่าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง



แบบ  สขร 1
สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้่าจืดพษิณุโลก

วันที่   3   สิงหาคม  2564

ล่าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

18 วัสดุการเกษตร 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 16-ก.ค.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
หจก.เสรีภาพการเกษตร
ราคาทีเ่สนอ 6,000.00

หจก.เสรีภาพการเกษตร
ราคาทีเ่สนอ 6,000.00

20 วัสดุยานพาหนะ 1,112.80 1,112.80 วิธีเฉพาะเจาะจง 16-ก.ค.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

19 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1,444.50 1,444.50 วิธีเฉพาะเจาะจง 16-ก.ค.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
หจก.พษิณุโลกวิศวอาหล่ัย
ราคาทีเ่สนอ 1,444.50

หจก.พษิณุโลกวิศวอาหล่ัย
ราคาทีเ่สนอ 1,444.50

หจก.พษิณุโลกวิศวอาหล่ัย
ราคาทีเ่สนอ 1,112.80

หจก.พษิณุโลกวิศวอาหล่ัย
ราคาทีเ่สนอ 1,112.80

22 วัสดุการเกษตร 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 16-ก.ค.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

21 วัสดุงานบา้นงานครัว 2,546.60 2,546.80 วิธีเฉพาะเจาะจง 16-ก.ค.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
หจก.พษิณุโลกวิศวอาหล่ัย
ราคาทีเ่สนอ 2,546.60

หจก.พษิณุโลกวิศวอาหล่ัย
ราคาทีเ่สนอ 2,546.60

หจก.เสรีภาพการเกษตร
ราคาทีเ่สนอ 8,000.00

หจก.เสรีภาพการเกษตร
ราคาทีเ่สนอ 8,000.00

24 วัสดุการเกษตร 6,000.00 6,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 16-ก.ค.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

23 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5,340.00 5,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 16-ก.ค.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
หจก.เสรีภาพการเกษตร
ราคาทีเ่สนอ 5,340.00

หจก.เสรีภาพการเกษตร
ราคาทีเ่สนอ 5,340.00

หจก.เสรีภาพการเกษตร
ราคาทีเ่สนอ 6,000.00

หจก.เสรีภาพการเกษตร
ราคาทีเ่สนอ 6,000.00

16-ก.ค.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

16 วัสดุการเกษตร 8,000.00 8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เสรีภาพการเกษตร
ราคาทีเ่สนอ 8,000.00

หจก.เสรีภาพการเกษตร
ราคาทีเ่สนอ 8,000.00

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

16-ก.ค.-64

อู่ภรณ์มงคล
ราคาทีเ่สนอ 25,666.00

อู่ภรณ์มงคล
ราคาทีเ่สนอ 25,666.0017

ซ่อมบ่ารุงรักษา
ยานพาหนะ

25,666.00 25,666.00 วิธีเฉพาะเจาะจง


