
แบบ  สขร 1

หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.
ราคาทีเ่สนอ 2,928.00

2 วัสดุการเกษตร 34,000.00 34,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

11,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 หจก.เสรีภาพการเกษตร ราคาที่

เสนอ 11,500.00

หจก.พษิณุโลกผลิตภัณฑ์แกส๊
ราคาทีเ่สนอ 1,870.00

3-ก.ย.-64
เอน็ จ ีเกษตร

ราคาทีเ่สนอ 34,000.00
เอน็ จ ีเกษตร

ราคาทีเ่สนอ 34,000.00
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

5 วัสดุส่านักงาน 2,928.00 2,928.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 6-ก.ย.-64
หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.

ราคาทีเ่สนอ 2,928.00

 หจก.เสรีภาพการเกษตร  ราคาที่
เสนอ 11,500.00

3-ก.ย.-64

4 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2,000.00 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 6-ก.ย.-64

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

หจก.พษิณุโลกผลิตภัณฑ์แกส๊
ราคาทีเ่สนอ 1,870.00

3 วัสดุการเกษตร 11,500.00

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้่าจืดพษิณุโลก

วันที่   4  ตุลาคม 2564

ราคากลาง(บาท)ล่าดับ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

  หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง  ราคาที่
เสนอ 8,046.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
วิธีซ้ือหรือจา้ง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

1 วัสดุก่อสร้าง 8,046.00 8,046.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1-ก.ย.-64
   หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง   ราคา

ทีเ่สนอ 8,046.00

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

6 วัสดุส่านักงาน 6,666.00 6,666.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.

ราคาทีเ่สนอ 6,666.00
หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.

ราคาทีเ่สนอ 6,666.00
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
6-ก.ย.-64



แบบ  สขร 1

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจา้ง

    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.   
ราคาทีเ่สนอ 4,280.00

    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.   ราคา
ทีเ่สนอ 4,280.00

 หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี  ราคาที่
เสนอ 12,490.00

7 วัสดุการเกษตร 4,280.00 4,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

ล่าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท)

10,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 8-ก.ย.-64
 หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี  ราคา

ทีเ่สนอ 10,960.00
 หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี  ราคาที่

เสนอ 10,960.00

8 วัสดุคอมพวิเตอร์ 12,490.00 12,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 8-ก.ย.-64
 หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี  ราคา

ทีเ่สนอ 12,490.00

11 วัสดุการเกษตร 74,000.00 74,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 9-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

10 วัสดุวิทยาศาสตร์ 48,000.00 48,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 9-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
 หจก.เสรีภาพการเกษตร ราคาที่

เสนอ 48,000.00
 หจก.เสรีภาพการเกษตร ราคาที่

เสนอ 48,000.00

 หจก.เสรีภาพการเกษตร ราคาที่
เสนอ 74,000.00

 หจก.เสรีภาพการเกษตร ราคาที่
เสนอ 74,000.00

12 วัสดุการเกษตร 12,000.00 12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 9-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
 หจก.เสรีภาพการเกษตร ราคาที่

เสนอ 12,000.00
 หจก.เสรีภาพการเกษตร ราคาที่

เสนอ 12,000.00

เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้่าจืดพษิณุโลก

วันที่  4  ตุลาคม 2564

วิธีซ้ือหรือจา้ง
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

6-ก.ย.-64

9 วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,960.00



แบบ  สขร 1

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้่าจืดพษิณุโลก
วันที่  4  ตุลาคม 2564

16 วัสดุการเกษตร 15,750.00 15,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 13-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

15 วัสดุการเกษตร 39,040.00 39,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 13-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
เอน็ จ ีเกษตร

ราคาทีเ่สนอ 39,040.00
เอน็ จ ีเกษตร

ราคาทีเ่สนอ 39,040.00

เอน็ จ ีเกษตร
ราคาทีเ่สนอ 15,750.00

เอน็ จ ีเกษตร
ราคาทีเ่สนอ 15,750.00

18 วัสดุการเกษตร 24,100.00 24,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 13-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

17 วัสดุการเกษตร 21,900.00 21,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 13-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
เอน็ จ ีเกษตร

ราคาทีเ่สนอ 21,900.00
เอน็ จ ีเกษตร

ราคาทีเ่สนอ 21,900.00

เอน็ จ ีเกษตร
ราคาทีเ่สนอ 24,100.00

เอน็ จ ีเกษตร
ราคาทีเ่สนอ 24,100.00

ล่าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

13 วัสดุการเกษตร 88,950.00 88,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เอน็ จ ีเกษตร

ราคาทีเ่สนอ 88,950.00
เอน็ จ ีเกษตร

ราคาทีเ่สนอ 88,950.00
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
13-ก.ย.-64

14 วัสดุการเกษตร 51,120.00 51,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
เอน็ จ ีเกษตร

ราคาทีเ่สนอ 51,120.00
เอน็ จ ีเกษตร

ราคาทีเ่สนอ 51,120.00
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
13-ก.ย.-64



แบบ  สขร 1

20 วัสดุยานพาหนะ 14,600.00 14,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 14-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

19 วัสดุการเกษตร 2,375.40 2,375.40 วิธีเฉพาะเจาะจง 13-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
 หจก.พษิณุโลกวิศวอาหล่ัย 
ราคาทีเ่สนอ 2,375.40

 หจก.พษิณุโลกวิศวอาหล่ัย ราคา
ทีเ่สนอ 2,375.40

บ.ค็อกพทิ พษิณุไพศาล เซลส์ แอนด์            
     เซอร์วิส จ่ากดั                  ราคาทีเ่สนอ

 14,600.00

บ.ค็อกพทิ พษิณุไพศาล เซลส์ แอนด์              
   เซอร์วิส จ่ากดั                  ราคาทีเ่สนอ 

14,600.00

21 วัสดุการเกษตร 1,456.00 1,456.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 16-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
   หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง ราคาที่

เสนอ 1,456.00
   หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง ราคาที่

เสนอ 1,456.00

20-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
เอน็ จ ีเกษตร

ราคาทีเ่สนอ 4,425.00
เอน็ จ ีเกษตร

ราคาทีเ่สนอ 4,425.00

หจก.พษิณุโลกผลิตภัณฑ์แกส๊
ราคาทีเ่สนอ 3,274.20

หจก.พษิณุโลกผลิตภัณฑ์แกส๊
ราคาทีเ่สนอ 3,274.20

22 วัสดุก่อสร้าง 11,803.00 11,803.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 16-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
   หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง ราคาที่

เสนอ 11,803.00
   หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง ราคาที่

เสนอ 11,803.00

25 วัสดุคอมพวิเตอร์ 17,570.00 17,570.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 20-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
 หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี  ราคา

ทีเ่สนอ 17,570.00
 หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี  ราคาที่

เสนอ 17,570.00

24 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,274.20 3,274.20 วิธีเฉพาะเจาะจง 20-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

23 วัสดุการเกษตร 4,425.00 4,425.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้่าจืดพษิณุโลก

วันที่  4  ตุลาคม 2564

ล่าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง



แบบ  สขร 1

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

ร้านเกษตรพรหมพริาม 888  
ราคาทีเ่สนอ 2,660.00

ร้านเกษตรพรหมพริาม 888  
ราคาทีเ่สนอ 2,660.00

วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564

23-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

       เจริญชัยไดนาโม   ราคาที่
เสนอ  5,800.00

       เจริญชัยไดนาโม   ราคาที่
เสนอ  5,800.00

   หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง ราคาที่
เสนอ 5,180.00

   หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง ราคาที่
เสนอ 5,180.00

26 วัสดุการเกษตร 2,660.00 2,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 23-ก.ย.-64

23-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

28
วัสดุไฟฟา้และ
วิทยุ

5,180.00 5,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 23-ก.ย.-64

   หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง ราคาที่
เสนอ 16,962.68

   หจก.ฟลุ๊ควัสดุกอ่สร้าง ราคาที่
เสนอ 16,962.68

27-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

30 วัสดุการเกษตร 39,650.00 39,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 27-ก.ย.-64
      เอน็ จ ีเกษตร        ราคาที่

เสนอ 39,650.00
      เอน็ จ ีเกษตร        ราคาที่

เสนอ 39,650.00

      เอน็ จ ีเกษตร        ราคาที่
เสนอ 9,730.00

      เอน็ จ ีเกษตร        ราคาที่
เสนอ 9,730.00

31 วัสดุการเกษตร 9,730.00 9,730.00

ล่าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท)

วิธีเฉพาะเจาะจง

29 วัสดุกอ่สร้าง 16,962.68 16,962.68 วิธีเฉพาะเจาะจง

27 วัสดุยานพาหนะ 5,800.00 5,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้่าจืดพษิณุโลก

วันที่  4  ตุลาคม 2564

    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.   
ราคาทีเ่สนอ 10,280.00

    หจก.วิทยาคาร โอ.เอ.   ราคา
ทีเ่สนอ 10,280.00

32 วัสดุส่านักงาน 10,280.00 10,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 28-ก.ย.-64
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ



แบบ  สขร 1
สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพฒันาประมงน้่าจืดพษิณุโลก

วันที่  4  ตุลาคม 2564

ล่าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจา้ง(บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่ก
ลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก โดยสังเขป
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

33 วัสดุคอมพวิเตอร์ 1,925.00 1,925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี  ราคา

ทีเ่สนอ 1,925.00
 หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี  ราคาที่

เสนอ 1,925.00
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
28-ก.ย.-64

34 วัสดุคอมพวิเตอร์ 5,667.00 5,667.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
 หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี  ราคา

ทีเ่สนอ 5,667.00
 หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี  ราคาที่

เสนอ 5,667.00
ราคาต่่าสุดไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ
28-ก.ย.-64


