
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง (บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

1 วัสดุกอสราง 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นําศิลปเคหะภัณฑ จก.
ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท

บ.นําศิลปเคหะภัณฑ จก.
ราคา  5,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                        
 2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว     
 3.เสนอราคาตํ่าสุด

เลขท่ี  253/2564 ลงวันท่ี 
  1 กันยายน 2564

2 วัสดุการเกษตร 10,220.00 10,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ตนเกษตร จก.ราคาท่ีเสนอ
 10,220 บาท

บ.ตนเกษตร จก.ราคา  
10,220 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                        
 2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว     
 3.เสนอราคาตํ่าสุด

เลขท่ี  255/2564 ลงวันท่ี 
 1 กันยายน 2564

3 วัสดุการเกษตร 9,760.00 9,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ตนเกษตร จก.ราคาท่ีเสนอ
 9,760 บาท

บ.ตนเกษตร จก.ราคา  
9,760 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                        
 2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว     
 3.เสนอราคาตํ่าสุด

เลขท่ี  256/2564 ลงวันท่ี 
 1 กันยายน 2564

4 วัสดุการเกษตร 18,460.00 18,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ 
ราคาท่ีเสนอ 18,460 บาท

หจก.สิงหทองเกษตรภัณฑ 
ราคา  18,460 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                        
 2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว     
 3.เสนอราคาตํ่าสุด

เลขท่ี  268/2564 ลงวันท่ี 
 3 กันยายน 2564

5 วัสดุการเกษตร 22,560.00 22,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน
 จํากัด ราคาท่ีเสนอ 22,560
บาท

บ.โอเวอรออล คอรเปอเรช่ัน
 จํากัด ราคา  22,560บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                        
 2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว     
 3.เสนอราคาตํ่าสุด

เลขท่ี  269/2564 ลงวันท่ี 
 3 กันยายน 2564

6 วัสดุการเกษตร 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง รานรอยปอนดอะควาเทค 
ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท

รานรอยปอนดอะควาเทค 
ราคา  15,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                        
 2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว     
 3.เสนอราคาตํ่าสุด

เลขท่ี  270/2564 ลงวันท่ี 
 3 กันยายน 2564

7 จางซอมแซมและบํารุงรักษาฯ 9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ ปลีกลาง 
ราคาท่ีเสนอ 9,000 บาท

นายกิตติพงศ ปลีกลาง ราคา
  9,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                        
 2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว     
 3.เสนอราคาตํ่าสุด

เลขท่ี  257/2564 ลงวันท่ี 
 1 กันยายน 2564

8 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 21,500.00 21,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เซฟ แอนด ชายสแอนซ 
จก. ราคาท่ีเสนอ 21,500 
บาท

บ.เซฟ แอนด ชายสแอนซ 
จก. ราคา  21,500 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                        
 2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว     
 3.เสนอราคาตํ่าสุด

เลขท่ี  254/2564 ลงวันท่ี 
    31 สิงหาคม 2564

9 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 7,200.00 7,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ตนเกษตร จก. ราคาท่ี
เสนอ 7,200 บาท

บ.ตนเกษตร จก. ราคา  
7,200 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                        
 2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว     
 3.เสนอราคาตํ่าสุด

เลขท่ี  272/2564 ลงวันท่ี 
 6 กันยายน 2564

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนกันยายน 2564
หนวยงาน  ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชสีมา

วันที่ 29 กันยายน 2564



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง (บาท)
ราคากลาง(บาท) วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน
การซื้อหรือจาง

10 วัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 6,055.00 6,055.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)
 ราคาท่ีเสนอ 6,055 บาท

บริษัท ซัสโก จํากัด 
(มหาชน) ราคา  6,055 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                        
 2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว     
 3.เสนอราคาตํ่าสุด

เลขท่ี  281/2564 ลงวันท่ี 
 22  กันยายน 2564

11 วัสดุการเกษตร 12,280.00 12,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วี.อาร.1986 (ไทย
แลนด) ราคาท่ีเสนอ 12,280
 บาท

หจก.วี.อาร.1986 (ไทย
แลนด) ราคา  12,280 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                        
 2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว     
 3.เสนอราคาตํ่าสุด

เลขท่ี  283/2564 ลงวันท่ี 
 23  กันยายน 2564

12 วัสดุการเกษตร 6,800.00 6,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นําศิลปเคหะภัณฑ จก.
ราคาท่ีเสนอ 6,800 บาท

บ.นําศิลปเคหะภัณฑ จก.
ราคา  6,800 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                        
 2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว     
 3.เสนอราคาตํ่าสุด

เลขท่ี  284/2564 ลงวันท่ี 
 23  กันยายน 2564

13 วัสดุกอสราง 10,320.00 10,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นําศิลปเคหะภัณฑ จก.
ราคาท่ีเสนอ 10,320 บาท

บ.นําศิลปเคหะภัณฑ จก.
ราคา  10,320 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                        
 2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว     
 3.เสนอราคาตํ่าสุด

เลขท่ี  285 /2564 ลงวันท่ี
 23 กันยายน 2564

14 จางซอมทอระบายนํ้า 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางระมัย วิชัยสงคราม 
ราคาท่ีเสนอ 20,000 บาท

นางระมัย วิชัยสงคราม 
ราคา  20,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกตอง                        
 2.เสนอราคาไมเกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว     
 3.เสนอราคาตํ่าสุด

เลขท่ี   282/2564 ลงวันท่ี
  23 กันยายน 2564


