
ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จา้ง (บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

1 วสัดุกอ่สร้าง 7,335.00 7,335.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.น าศิลป์เคหะภัณฑ์ จก.
ราคาที่เสนอ 7,335 บาท

บ.น าศิลป์เคหะภัณฑ์ จก.
ราคา   7,335  บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่  210/2564 ลงวนัที่
      4 สิงหาคม 2564

2 วสัดุการเกษตร 15,000.00 15,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคาที่เสนอ 15,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคา 15,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 207/2564 ลงวนัที่ 
    3 สิงหาคม 2564

3 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 7,600.00 7,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก จก. ราคาที่เสนอ 
7,600 บาท

บ.ไอดัก จก. ราคา 7,600 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 208/2564 ลงวนัที่ 
 3 สิงหาคม 2564

4 วสัดุการเกษตร 12,800.00 12,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น
 จ ากดั ราคาที่เสนอ 12,800
 บาท

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น
 จ ากดั ราคา 12,800 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 209/2564 ลงวนัที่ 
    4 สิงหาคม 2564

5 วสัดุการเกษตร 11,400.00 11,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคาที่เสนอ 11,400 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคา 11,400 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 211/2564 ลงวนัที่ 
  5 สิงหาคม 2564

6 วสัดุการเกษตร 12,800.00 12,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น
 จ ากดั ราคาที่เสนอ 12,800
 บาท

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น
 จ ากดั ราคา 12,800 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 215/2564 ลงวนัที่ 
  10 สิงหาคม 2564

7 วสัดุการเกษตร 12,900.00 12,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคาที่เสนอ 12,900 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคา 12,900 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 216/2564 ลงวนัที่ 
   10 สิงหาคม 2564

8 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 5,978.00 5,978.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน)
 ราคาที่เสนอ 7,647.50 บาท

บริษัท ซัสโก ้จ ากดั 
(มหาชน) ราคา 7,647.50 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 221/2564 ลงวนัที่ 
     16 สิงหาคม 2564

9 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 11,560.00 11,560.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ราชสีมาศูนยล้์อ
เซอร์วสิ ราคาที่เสนอ 
11,560 บาท

บริษัท ราชสีมาศูนยล้์อ
เซอร์วสิ ราคา 11,560 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 224 /2564 ลงวนัที่
  18 สิงหาคม 2564

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้งในรอบเดอืนสงิหาคม2564

หน่วยงาน  ศูนยว์จิยัและพัฒนาประมงน้ าจดืนครราชสมีา
วนัที่ 31 สงิหาคม 2564



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จา้ง (บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

10 ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 21,860.00 21,860.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.นพอะไหล่ยนต์ ราคาที่
เสนอ 21,860 บาท

หจก.นพอะไหล่ยนต์ ราคา 
21,860 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่  229/2564 ลงวนัที่
  19 สิงหาคม 2564

11 วสัดุการเกษตร 16,655.00 16,655.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.น าศิลป์เคหะภัณฑ์ จก.
ราคาที่เสนอ 16,655 บาท

บ.น าศิลป์เคหะภัณฑ์ จก.
ราคา   16,655 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่  230/2564 ลงวนัที่
     19 สิงหาคม 2564

12 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 12,600.00 12,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ราชสีมาศูนยล้์อ
เซอร์วสิ ราคาที่เสนอ 
12,600  บาท

บริษัท ราชสีมาศูนยล้์อ
เซอร์วสิ ราคา 12,600 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 235/2564 ลงวนัที่ 
    19 สิงหาคม 2564

13 วสัดุการเกษตร 25,950.00 25,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคาที่เสนอ 25,950 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคา 25,950 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 231/2564 ลงวนัที่ 
    19 สิงหาคม 2564

14 วสัดุการเกษตร 5,850.00 5,850.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคาที่เสนอ 5,850 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคา 5,850 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 232 /2564 ลงวนัที่
    19  สิงหาคม 2564

15 วสัดุการเกษตร 21,000.00 21,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคา 21,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที2่33 /2564 ลงวนัที่ 
  19 สิงหาคม 2564

16 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก จก. ราคาที่เสนอ 
12,000 บาท

บ.ไอดัก จก. ราคา 12,000 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่  238/2564 ลงวนัที่
    19  สิงหาคม 2564

17 วสัดุการเกษตร 47,000.00 47,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น
 จ ากดั ราคาที่เสนอ 47,000
 บาท

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น
 จ ากดั ราคา 47,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 239/2564 ลงวนัที่ 
   19  สิงหาคม 2564

18 วสัดุการเกษตร 32,000.00 32,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น
 จ ากดั ราคาที่เสนอ 32,000
 บาท

บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น
 จ ากดั ราคา 32,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 240/2564 ลงวนัที่ 
   19  สิงหาคม 2564

19 วสัดุการเกษตร 30,600.00 30,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคาที่เสนอ 30,600 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคา 30,600 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 241/2564 ลงวนัที่ 
   19  สิงหาคม 2564



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จา้ง (บาท)
ราคากลาง(บาท) วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจา้ง

20 วสัดุการเกษตร 14,200.00 14,200.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคาที่เสนอ 14,200 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคา 14,200 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่   236/2564 ลง
วนัที่  19 สิงหาคม 2564

21 ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 9,631.07 9,631.07 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.คิงส์ยนต์ ราคาที่เสนอ 
9,631.07 บาท

หจก.คิงส์ยนต์ ราคา 
9,631.07 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่   237/2564 ลง
วนัที่    20  สิงหาคม 2564

22 จา้งเหมาบริการ 22,500.00 22,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายกติติพงศ์ ปลีกลาง 
ราคาที่เสนอ 22,500 บาท

นายกติติพงศ์ ปลีกลาง ราคา
 22,500 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่  242/2564 ลงวนัที่
   19 สิงหาคม 2564

23 จา้งเหมาบริการ 37,600.00 37,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายกติติพงศ์ ปลีกลาง 
ราคาที่เสนอ 37,600 บาท

นายกติติพงศ์ ปลีกลาง ราคา
 37,600  บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่  243/2564 ลงวนัที่
    19  สิงหาคม 2564

24 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 5,720.00 5,720.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคาที่เสนอ 5,720 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคา 5,720 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่ 246/2564 ลงวนัที่ 
   20  สิงหาคม 2564

25 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 11,718.00 11,718.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก ้จ ากดั (มหาชน)
 ราคาที่เสนอ 11,718 บาท

บริษัท ซัสโก ้จ ากดั 
(มหาชน) ราคา 11,718 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                        
 2.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ต้ังไว ้    
 3.เสนอราคาต่ าสุด

เลขที่  234/2564 ลงวนัที่
   19 สิงหาคม 2564


