
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,000.00           7,834.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอบุลรัตน์ศึกษา       7,834.00 ร้านอบุลรัตน์ศึกษา ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 109/2564  
ลงวันที ่5 สิงหาคม 2564

2 ซ้ือวัสดุการเกษตร 9,000.00           8,590.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

      8,590.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 110/2564  
ลงวันที ่5 สิงหาคม 2564

3 ซ้ือวัสดุการเกษตร 14,000.00       13,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

    13,000.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 111/2564  
ลงวันที ่5 สิงหาคม 2564

4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 13,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

    12,000.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 112/2564  
ลงวันที ่5 สิงหาคม 2564

5 ซ้ือวัสดุการเกษตร 6,000.00           5,590.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

      5,590.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 113/2564  
ลงวันที ่5 สิงหาคม 2564

6
จา้งเหมาซ่อมแซม
หลังคาโรงเกบ็รถยนต์

9,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตน์ จนัทร์เทพ       8,000.00 นายรัตน์ จนัทร์เทพ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้ง ศปจ.ขอนแกน่ 114/2564 
 ลงวันที ่6 สิงหาคม 2564

7 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 11,000.00       10,300.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

    10,300.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 115/2564  
ลงวันที ่6 สิงหาคม 2564

8 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 40,000.00       34,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

    34,000.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 116/2564  
ลงวันที ่6 สิงหาคม 2564

9 ซ้ือวัสดุการเกษตร 17,000.00       16,510.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

    16,510.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 117/2564  
ลงวันที ่6 สิงหาคม 2564

10

จา้งเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ืองรถยนต์ 
ทะเบียน ขล 930 
ขอนแกน่

3,000.00           2,478.12 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้า
ขอนแกน่ ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากดั

      2,478.12 
บริษัท โตโยต้า
ขอนแกน่ ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากดั

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้ง ศปจ.ขอนแกน่ 118/2564 
 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2564

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564
 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น

วันที ่1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง



หน้าที ่2

11
จา้งซ่อมช่วงล่างและแอร์
รถยนต์ ทะเบียน ภฉ 
994 กทม.

26,000.00       25,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟร์ิสการยาง     25,720.00 ร้านเฟร์ิสการยาง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้ง ศปจ.ขอนแกน่ 119/2564 
 ลงวันที ่9 สิงหาคม 2564

12 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 90,000.00       89,220.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

    89,220.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 120/2564  
ลงวันที ่9 สิงหาคม 2564

13 ซ้ือวัสดุการเกษตร 11,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

    10,000.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 121/2564  
ลงวันที ่9 สิงหาคม 2564

14 ซ้ือวัสดุการเกษตร 9,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

      8,000.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 122/2564  
ลงวันที ่9 สิงหาคม 2564

15 ซ้ือวัสดุการเกษตร 15,000.00       14,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

    14,000.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 123/2564  
ลงวันที ่9 สิงหาคม 2564

16 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 18,000.00       17,740.60 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เซฟ แอนด์ 
ซายส์แอนซ์ จ ากดั

    17,740.60 
บริษัท เซฟ แอนด์ 
ซายส์แอนซ์ จ ากดั

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 124/2564  
ลงวันที ่11 สิงหาคม 2564

17 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,500.00           1,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเงิน       1,280.00 ร้านดาวเงิน ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 125/2564  
ลงวันที ่11 สิงหาคม 2564

18 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00           1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเงิน       1,950.00 ร้านดาวเงิน ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 126/2564  
ลงวันที ่11 สิงหาคม 2564

19
จา้งท าป้ายไวนิล ขนาด 
171 x 240 ซม.

2,000.00           1,845.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดีอบุลรัตน์       1,845.00 ร้านสะบายดีอบุลรัตน์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 127/2564  
ลงวันที ่11 สิงหาคม 2564

20

จา้งซ่อมช่วงล่างและ
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
รถยนต์ ทะเบียน 4ฝ-
9682 กทม.

40,000.00       35,330.00 เฉพาะเจาะจง อู่รุ่งแสงยนต์     35,330.00 อู่รุ่งแสงยนต์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้ง ศปจ.ขอนแกน่ 
127.1/2564  ลงวันที ่11 สิงหาคม
 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564
 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น

วันที ่1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
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21 ซ้ือวัสดุการเกษตร 17,000.00       16,500.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

    16,500.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 128/2564  
ลงวันที ่16 สิงหาคม 2564

22
ซ้ือวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

8,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่รุ่งแสงยนต์       7,000.00 อู่รุ่งแสงยนต์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 129/2564  
ลงวันที ่16 สิงหาคม 2564

23 ซ้ือวัสดุไฟฟา้ 35,000.00       34,975.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจกัรวัสดุ     34,975.00 ร้านอาณาจกัรวัสดุ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 130/2564  
ลงวันที ่16 สิงหาคม 2564

24 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,000.00           5,600.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

      5,600.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 131/2564  
ลงวันที ่16 สิงหาคม 2564

25 ซ้ือวัสดุการเกษตร 7,000.00           6,289.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเวอร์ออล 
คอร์เปอเรชั่น จ ากดั

      6,289.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 132/2564  
ลงวันที ่16 สิงหาคม 2564

26 ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,000.00           3,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอบุลรัตน์ศึกษา       3,930.00 ร้านอบุลรัตน์ศึกษา ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 133/2564  
ลงวันที ่16 สิงหาคม 2564

27 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,000.00           2,474.77 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเงิน       2,474.77 ร้านดาวเงิน ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 134/2564  
ลงวันที ่16 สิงหาคม 2564

28 ซ้ือวัสดุการเกษตร 18,000.00       17,748.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

    17,748.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 137/2564  
ลงวันที ่16 สิงหาคม 2564

29 ซ้ือวัสดุการเกษตร 20,000.00       19,200.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

    19,200.00 
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั 
สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 138/2564  
ลงวันที ่16 สิงหาคม 2564

30 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,000.00           3,898.01 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเงิน       3,898.01 ร้านดาวเงิน ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 139/2564  
ลงวันที ่20 สิงหาคม 2564

31 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,000.00           1,925.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอบุลรัตน์ศึกษา       1,925.00 ร้านอบุลรัตน์ศึกษา ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 140/2564  
ลงวันที ่20 สิงหาคม 2564

32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,500.00           2,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเงิน       2,350.00 ร้านดาวเงิน ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 141/2564  
ลงวันที ่20 สิงหาคม 2564

  

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564
 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น

วันที ่1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
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33 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 900.00                 866.70 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเงิน         866.70 ร้านดาวเงิน ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 142/2564  
ลงวันที ่20 สิงหาคม 2564

34 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 300.00                 276.06 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเงิน         276.06 ร้านดาวเงิน ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 143/2564  
ลงวันที ่20 สิงหาคม 2564

35 ซ้ือวัสดุการเกษตร 5,000.00           4,470.00 เฉพาะเจาะจง นายธน พลูทจติร       4,470.00 นายธน พลูทจติร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 147/2564  
ลงวันที ่20 สิงหาคม 2564

36 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,000.00           1,655.29 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเงิน       1,655.29 ร้านดาวเงิน ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ ศปจ.ขอนแกน่ 148/2564  
ลงวันที ่20 สิงหาคม 2564

37 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,000.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายค าผาง นาแก       1,500.00 นายค าผาง นาแก ราคาเหมาะสม บิลเงินสด  ลงวันที ่20 สิงหาคม 2564

วันที ่1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564
 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น


