
วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 วัสดุน้้ามันและเชื้อเพลิง           2,000.00     2,000.00     วิธธีเฉพาะเจาะจง หจก.กรงปินังปิโตรเลียม หจก.กรงปินังปิโตรเลียม 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่28/2563
จ้านวน 2 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 16 ม.ค.2563

3. เสนอราคาต้่าสุด
2 วัสดุน้้ามันและเชื้อเพลิง           6,882.45     6,882.45     วิธธีเฉพาะเจาะจง หจก.กรงปินังปิโตรเลียม หจก.กรงปินังปิโตรเลียม 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่29/2563

จ้านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 28 ม.ค.2563
3. เสนอราคาต้่าสุด

3 วัสดุคอมพิวเตอร์           7,370.00     7,370.00     วิธธีเฉพาะเจาะจง บ.พิมานอินโฟ เซอร์วิส จ้ากัด บ.พิมานอินโฟ เซอร์วิส จ้ากัด 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่30/2563
จ้านวน 2 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 28 ม.ค.2563

3. เสนอราคาต้่าสุด
4 วัสดุน้้ามันและเชื้อเพลิง           8,680.00     8,680.00     วิธธีเฉพาะเจาะจง หจก.กรงปินังปิโตรเลียม หจก.กรงปินังปิโตรเลียม 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่31/2563

จ้านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 5 ก.พ..2563
3. เสนอราคาต้่าสุด

5 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,547.22     1,547.22     วิธธีเฉพาะเจาะจง บ.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง บ.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่32/2563
และขนส่ง จ้านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 4 มี.ค.2563

3. เสนอราคาต้่าสุด
6 วัสดุน้้ามันและเชื้อเพลิง           2,350.00     2,350.00     วิธธีเฉพาะเจาะจง หจก.กรงปินังปิโตรเลียม หจก.กรงปินังปิโตรเลียม 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่33/2563

จ้านวน 2 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 9 มี.ค..2563
3. เสนอราคาต้่าสุด

7 วัสดุน้้ามันและเชื้อเพลิง           7,647.50     7,647.50     วิธธีเฉพาะเจาะจง หจก.กรงปินังปิโตรเลียม หจก.กรงปินังปิโตรเลียม 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่34/2563
จ้านวน 3 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 24 มี.ค..2563

3. เสนอราคาต้่าสุด
8 จ้างซ่อมครุภัณฑงานบ้านงานครัว 638.00        638.00        วิธธีเฉพาะเจาะจง บ.ยะลาน้ารุ่ง จ้ากัด บ.ยะลาน้ารุ่ง จ้ากัด 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่35/2563

และขนส่ง จ้านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 2 เม.ย.2563
3. เสนอราคาต้่าสุด

                                                                                                                                                                           แบบ สขร .1
แบบสรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดยะลา
วันที่   14  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

9 วัสดุการเกษตร      1,190.00     1,190.00     วิธธีเฉพาะเจาะจง บ.ยะลาน้ารุ่ง จ้ากัด บ.ยะลาน้ารุ่ง จ้ากัด 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่36/2563
จ้านวน 2 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 2 เม.ย.2563

3. เสนอราคาต้่าสุด
10 วัสดุงานบ้านงานครัวและ 19,140.00   19,140.00   วิธธีเฉพาะเจาะจง บ.ยะลาน้ารุ่ง จ้ากัด บ.ยะลาน้ารุ่ง จ้ากัด 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่37/2563

วัสดุการเกษตร      2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 2 เม.ย.2563
จ้านวน 22 รายการ 3. เสนอราคาต้่าสุด

11 วัสดุส้านักงาน 1,400.00     1,400.00     วิธธีเฉพาะเจาะจง หจก.โกวิทย์พาณิชย์ (1995) หจก.โกวิทย์พาณิชย์ (1995) 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่38/2563
จ้านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 2 เม.ย.2563

3. เสนอราคาต้่าสุด
12 วัสดุการเกษตร      1,980.00     1,980.00     วิธธีเฉพาะเจาะจง บ.ต้นเกษตร จ้ากัด บ.ต้นเกษตร จ้ากัด 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่39/2563

จ้านวน 2 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 2 เม.ย.2563
3. เสนอราคาต้่าสุด

13 วัสดุการเกษตร      1,300.00     1,300.00     วิธธีเฉพาะเจาะจง บ.ต้นเกษตร จ้ากัด บ.ต้นเกษตร จ้ากัด 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่40/2563
จ้านวน 2 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 2 เม.ย.2563

3. เสนอราคาต้่าสุด
14 วัสดุประชาสัมพันธ์ 650.00        650.00        วิธธีเฉพาะเจาะจง ร้านลันกราฟฟิก ร้านลันกราฟฟิก 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่41/2563

จ้านวน 2 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 7 เม.ย.2563
3. เสนอราคาต้่าสุด

15 วัสดุส้านักงาน 350.00        350.00        วิธธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่42/2563
จ้านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 7 เม.ย.2563

3. เสนอราคาต้่าสุด
16 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 577.00        577.00        วิธธีเฉพาะเจาะจง ร้านธารโตก๊อปปี๊ช้อป ร้านธารโตก๊อปปี๊ช้อป 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่43/2563

จ้านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 7 เม.ย.2563
3. เสนอราคาต้่าสุด

17 วัสดุการเกษตร      51,750.00   51,750.00   วิธธีเฉพาะเจาะจง บ.ต้นเกษตร จ้ากัด บ.ต้นเกษตร จ้ากัด 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่44/2563
จ้านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 7 เม.ย.2563

3. เสนอราคาต้่าสุด
18 วัสดุการเกษตร      32,600.00   32,600.00   วิธธีเฉพาะเจาะจง บ.ต้นเกษตร จ้ากัด บ.ต้นเกษตร จ้ากัด 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่45/2563

จ้านวน 5 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 7 เม.ย.2563
3. เสนอราคาต้่าสุด

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง

19 วัสดุการเกษตร       30,400.00   30,400.00   วิธธีเฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก จ้ากัด บ.ไอดัก จ้ากัด 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่462563
จ้านวน 3 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 7 เม.ย.2563

3. เสนอราคาต้่าสุด
20 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,564.00     5,564.00     วิธธีเฉพาะเจาะจง อู่พงศ์ทร การช่าง อู่พงศ์ทร การช่าง 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่47/2563

และขนส่ง จ้านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 7 เม.ย.2563
3. เสนอราคาต้่าสุด

21 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  11,200.00   11,200.00   วิธธีเฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริยการยาง หจก.ค็อกพิทเจริยการยาง 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่48/2563
จ้านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 10 เม.ย.2563

3. เสนอราคาต้่าสุด
22 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส้านักงาน 1,000.00     1,000.00     วิธธีเฉพาะเจาะจง นายกรัน  นวลเจริญ นายกรัน  นวลเจริญ 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังจ้างเลขที่49/2563

และขนส่ง จ้านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 14 เม.ย.2563
3. เสนอราคาต้่าสุด

23 วัสดุการเกษตร 1,080.00     1,080.00     วิธธีเฉพาะเจาะจง ร้านหัวไทรน้อย ร้านหัวไทรน้อย 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่50/2563
จ้านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 21 เม.ย.2563

3. เสนอราคาต้่าสุด
24 วัสดุงานบ้านงานครัววัสดุส้านักงาน 4,981.00     4,981.00     วิธธีเฉพาะเจาะจง ร้านหัวไทรน้อย ร้านหัวไทรน้อย 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่51/2563

จ้านวน 10 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 21 เม.ย.2563
3. เสนอราคาต้่าสุด

25 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  12,000.00   12,000.00   วิธธีเฉพาะเจาะจง หจก.ค็อกพิทเจริยการยาง หจก.ค็อกพิทเจริยการยาง 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่52/2563
จ้านวน 1 รายการ 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 21 เม.ย.2563

3. เสนอราคาต้่าสุด

26 วัสดุงานบ้านงานครัววัสดุการเกษตร 5,084.00     5,084.00     วิธธีเฉพาะเจาะจง ร้านการค้าวัสดุธารโต ร้านการค้าวัสดุธารโต 1. เสนอคุณสมบัติตามรายละเอียดถูกต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที่53/2563
และวัสดุงานบ้านงานครัว 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว้ ลงวันที่ 22 เม.ย.2563
 จ้านวน 37 รายการ 3. เสนอราคาต้่าสุด

ล้าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง



หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง



หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือจัดจ้าง


