
แบบ สขร.1

ล ำดับ
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือ

ท่ี ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุการเกษตร 11,000.00     11,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณพาณิชย์ ร้านสุวรรณพาณิชย์ การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

2 วัสดุส่านักงาน 7,200.00       7,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

3 วัสดุส่านักงาน 5,750.00       5,750.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

4 วัสดุการเกษตร 96,000.00     96,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล บริษัท โอเวอร์ออล การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
 คอร์เปอเรช่ัน จ่ากัด  คอร์เปอเรช่ัน จ่ากัด ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,000.00       6,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นิมิตรมอเตอร์ นิมิตรมอเตอร์ การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

6 วัสดุส่านักงาน 9,800.00       9,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564
หน่วยงำน ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดระยอง

วันท่ี 1-31 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง 

(บำท)
วิธีซ้ือ/จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือ

ท่ี ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
7 วัสดุส่านักงาน 5,600.00       5,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

8 วัสดุการเกษตร 8,600.00       8,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

9 วัสดุการเกษตร 7,000.00       7,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายสน่ัน ทองอ่วม นายสน่ัน ทองอ่วม การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

10 วัสดุการเกษตร 10,460.00     10,460.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

11 วัสดุการเกษตร 45,000.00     45,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

12 วัสดุการเกษตร 48,450.00     48,450.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล บริษัท โอเวอร์ออล การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
คอร์เปอเรช่ัน จ่ากัด ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

13 วัสดุการเกษตร 8,000.00       8,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณ
รำคำกลำง(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



ล ำดับ
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือ

ท่ี ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
14 วัสดุการเกษตร 60,000.00     60,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

15 วัสดุการเกษตร 58,640.00     58,640.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

16 วัสดุการเกษตร 103,863.00   103,863.00   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

17 วัสดุการเกษตร 7,750.00       7,750.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

18 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,851.50       5,851.50       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หมูทองออยล์ระยอง จ่ากัด บริษัท หมูทองออยล์ระยอง จ่ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

19 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,640.00     11,640.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หมูทองออยล์ระยอง จ่ากัด บริษัท หมูทองออยล์ระยอง จ่ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

20 จ้างซ่อมป๊ัมน่้า, ป๊ัมลม 6,206.00       6,206.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นิมิตรมอเตอร์ นิมิตรมอเตอร์ การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
0 ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

21 จ้างซ่อมมุ้งกันแมลง 7,757.50       7,757.50       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.อลูมิเนียม บริษัท พี.เอ็น.อลูมิเนียม การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด
 แอนด์กลาส จ่ากัด  แอนด์กลาส จ่ากัด ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณ
รำคำกลำง(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



ล ำดับ
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือ

ท่ี ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
22 วัสดุการเกษตร 32,160.00     32,160.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ เสนอราคาต่่าสุด

จ่ากัด จ่ากัด ความสามารถและมีประสิทธิภาพ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง
 วงเงิน

งบประมำณ
รำคำกลำง(บำท)

วิธีซ้ือ/จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ


