
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จางเหมาบริการ จํานวน 1 ราย 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนาตยา  นามบุตร/13,000.- นางสาวนาตยา  นามบุตร/13,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 5/2562, 28 มี.ค.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จางเหมาบริการ จํานวน 1 ราย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณยู กลางนา/8,000.- นายศรัณยู กลางนา/8,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 6/2562, 28 มี.ค.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 จางเหมาบริการ จํานวน 1 ราย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกวิท  สมออน/8,000.- นางจงรักษ  ทองอราม/8,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 7/2562, 28 มี.ค.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จางเหมาบริการ จํานวน 1 ราย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจงรักษ  ทองอราม/8,000.- นางจงรักษ  ทองอราม/8,000.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 8/2562, 28 มี.ค.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 จัดจางเหมาบริการ จํานวน ๒ รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง รานธนภัทรเนทเวิรค/3,500.- รานธนภัทรเนทเวิรค/3500.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 17/12, 11 พ.ค.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 วัสดุสํานักงาน จํานวน 1 ราย 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทล้ําฟา โอเอแอนดสเตชั่น จํากัด/1,100.- บริษัทล้ําฟา โอเอแอนดสเตชั่น จํากัด/1,100.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 4846, 14 พ.ค.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

7 วัสดุกอสราง จํานวน 2  รายการ 2,060 2,060 เฉพาะเจาะจง โรงงานอุดลุมพุก/2,060.- โรงงานอุดลุมพุก/2,060.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 1/8, 14 พ.ค.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 วัสดุเชื้อเพลิงฯ จํานวน 1 รายการ 28,780.00 28,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีจุฑาปโตรเลียม/28,780.- หจก.ศรีจุฑาปโตรเลียม/28,780.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 1/11, 22 พ.ค.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร)

วันที่ 1-30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร)

วันที่ 1-30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

วงเงินงบประมาณ

9 จางเหมาบริการ จํานวน 2 ราย 41,600.00 41,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอรออลฯ/41,600.- บ.โอเวอรออลฯ/41,600.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 25901661, 27 พ.ค.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10 วัสดุเชื้อเพลิงฯ จํานวน 1 รายการ 10,832.00 10,832.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีจุฑาปโตรเลียม/10,832.- หจก.ศรีจุฑาปโตรเลียม/10,832.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 1/4, 6 มิ.ย..2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 วัสดุวิทยาศาสตรฯ จํานวน 7 รายการ 11,710.00 11,710.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอรออลฯ/11,710.- บ.โอเวอรออลฯ/11,710.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 5600372, 13 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 วัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 15,430.00 15,430.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอรออลฯ/15,430.- บ.โอเวอรออลฯ/15,430.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 5600368, 13 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอรออลฯ/9,300.- บ.โอเวอรออลฯ/9,300.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 5600375, 13 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14 วัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 41,630.00 41,630.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอรออลฯ/41,630.- บ.โอเวอรออลฯ/41,630.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 25901704, 13 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 6 รายการ 6,250.00             6,250.00               เฉพาะเจาะจง รานฮงอุปกรณ/6,250.- รานฮงอุปกรณ/6,250.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 145/13, 14 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16 วัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 11,695.00 11,695.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรวิทยาเซ็นเตอรจํากัด/11,695.- บ.พรวิทยาเซ็นเตอรจํากัด/11,695.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน SI62/003296, 14 มิ.ย.2562



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร)

วันที่ 1-30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17 วัสดุกอสราง จํานวน 9 รายการ 19,750.00 19,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงศดิลกโยธา/19,750.- หจก.พงศดิลกโยธา/19,750.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 62/14 เลขที่ 45, 14 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 วัสดุกอสราง จํานวน 1 รายการ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงศดิลกโยธา/7,800.- หจก.พงศดิลกโยธา/7,800.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 62/14 เลขที่ 29, 14 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

19 วัสดุยานพาหนะฯ จํานวน 2 รายการ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง รานทัศนะยนต/400.- รานทัศนะยนต/400.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 2/62 เลขที่ 51, 11 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

20 วัสดุกอสราง จํานวน 1 รายการ 286.00 286.00 เฉพาะเจาะจง วีโฮม(เจริญชัยกอสราง)/286.- วีโฮม(เจริญชัยกอสราง)/286.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 1900013053, 4 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

21 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 รายการ 278.00 278.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอก-ชัยฯ/278.- บ.เอก-ชัยฯ/278.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 2108000428, 5 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 วัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ 110.00 110.00 เฉพาะเจาะจง รานสิทธิพงษ/110.- รานสิทธิพงษ/110.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 1/25, 6 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

23 จัดจางเหมาบริการ จํานวน 1 รายการ 675.00               675.00                 เฉพาะเจาะจง เบสทโฟโต/675.- เบสทโฟโต/675.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 052/026, 5 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร)

วันที่ 1-30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

24 จัดจางเหมาบริการ จํานวน 1 รายการ 1,700.00             1,700.00               เฉพาะเจาะจง เบสทโฟโต/1,700.- เบสทโฟโต/1,700.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 052/039, 6 มิ.ย.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

25 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 รายการ 194.00 194.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาฯ/194.- บ.สยามโกลบอลเฮาฯ/194.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน YTCA004CA-620606-0034, 6 ม.ิย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

26 วัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ศูนยฯทะเลทอง/800.- ศูนยฯทะเลทอง/800.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 1/4 , 6 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

27 วัสดุวิทยาศาสตรฯ จํานวน 1 รายการ 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง รานวิศวะอะไหลกล/390.- รานวิศวะอะไหลกล/390.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 05/05-02, 7 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

28 วัสดุยานพาหนะฯ จํานวน 1 รายการ 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง พลอยมอเตอร/180.- พลอยมอเตอร/180.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 1/14, 7 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

29 วัสดุยานพาหนะฯ จํานวน 1 รายการ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ก.อะไหลยนต/100.- ก.อะไหลยนต/100.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 4447, 7 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 วัสดุกอสราง จํานวน 1 รายการ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง เจริญชัยกอสราง/100.- เจริญชัยกอสราง/100.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 1/18, 11 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

31 วัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 180.00               180.00                 เฉพาะเจาะจง เกษแกว/180.- เกษแกว/180.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 1/25, 12 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร)

วันที่ 1-30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

วงเงินงบประมาณ

32 จัดจางเหมาบริการ จํานวน 2 รายการ 200.00               200.00                 เฉพาะเจาะจง โรงกลึงเจริญทรัพย/200.- โรงกลึงเจริญทรัพย/200.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 1/25, 14 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

33 จัดจางเหมาบริการ จํานวน 1 รายการ 350.00               350.00                 เฉพาะเจาะจง เบสทโฟโต/350.- เบสทโฟโต/350.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 052/045, 19 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

34 วัสดุวิทยาศาสตรฯ จํานวน 1 รายการ 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง รานประสานพาณิชย/480.- รานประสานพาณิชย/480.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 1/5, 19 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

35 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 รายการ 194.00 194.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาฯ/194.- บ.สยามโกลบอลเฮาฯ/194.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน YTCA004CA-620619-0031, 19 ม.ิย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

36 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6 รายการ 2,233.00 2,233.00 เฉพาะเจาะจง สหการวิทยลัยเกษตรฯ/2,233.- สหการวิทยลัยเกษตรฯ/2,233.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 1/1, 19 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

37 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 รายการ 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง โรงผลิตน้ําดื่มชุมชน/350.- โรงผลิตน้ําดื่มชุมชน/350.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 402/10, 20 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

38 วัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 800.00               800.00                 เฉพาะเจาะจง สหการวิทยลัยเกษตรฯ/800.- สหการวิทยลัยเกษตรฯ/800.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 1/8, 21 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

39 วัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ 4,129.00 4,129.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงศดิลกโยธา/4,129.- หจก.พงศดิลกโยธา/4,129.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 62/15 เลขที่ 12, 6 มิ.ย.2562



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร)

วันที่ 1-30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

40 จัดจางเหมาบริการ จํานวน 4 รายการ 2,425.00             2,425.00               เฉพาะเจาะจง AP.ออโต/2,425.- AP.ออโต/2,425.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 4/2, 10 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

41 วัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานอุดลุมพุก/3,420.- โรงงานอุดลุมพุก/3,420.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 1/15, 12 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

42 วัสดุสํานักงาน จํานวน 4 ราย 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทล้ําฟา โอเอแอนดสเตชั่น จํากัด/8,900.- บริษัทล้ําฟา โอเอแอนดสเตชั่น จํากัด/8,900.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 6642, 17 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

43 วัสดุยานพาหนะฯ จํานวน 2 รายการ 2,010.00 2,010.00 เฉพาะเจาะจง AP.ออโต/2,010.- AP.ออโต/2,010.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 4/3, 11 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

44 วัสดุกอสราง จํานวน 12 รายการ 3,477.00 3,477.00 เฉพาะเจาะจง สหรุงเรือง/3,477.- สหรุงเรือง/3,477.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 21/14, 14 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

45 วัสดุกอสราง จํานวน 13 รายการ 2,395.00 2,395.00 เฉพาะเจาะจง รานสหรุงเรือง/2,395.- รานสหรุงเรือง/2,395.- มีคุณสมบัติถูกตองครบถวน 21/13, 7 มิ.ย.2562

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
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