
เอกสารแนบ 2
แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 วสัดุส านักงาน 570.00                เฉพาะเจาะจง เทสโก้โลตัส สาขาทา่บอ่ เทสโก้โลตัส สาขาทา่บอ่ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
2 วดัสุงานบา้นงานครัว 698.00                เฉพาะเจาะจง เทสโก้โลตัส สาขาทา่บอ่ เทสโก้โลตัส สาขาทา่บอ่ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
3 วสัดุการเกษตร 4,950.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โรงสีข้าวบญุสนอง หจก.โรงสีข้าวบญุสนอง เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
4 วสัดุการเกษตร 1,530.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.ไพศาลยนตรกิจ ร้าน ต.ไพศาลยนตรกิจ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
5 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 770.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน พพีวี ีก๊อปปี้ปร้ินซ์ ร้าน พพีวี ีก๊อปปี้ปร้ินซ์ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
6 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 5,280.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เค เอ็ม บ ีปโิตรเลียม หจก.เค เอ็ม บ ีปโิตรเลียม เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
7 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,680.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.ไพศาลยนตรกิจ ร้าน ต.ไพศาลยนตรกิจ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
8 วสัดุการเกษตร 500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ตุ่น ร้านแม่ตุ่น เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
9 วสัดุการเกษตร 400.00                เฉพาะเจาะจง นายมังกร  ค าตา นายมังกร  ค าตา เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
10 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,200.00              เฉพาะเจาะจง ร้านกู๊ดไอเดียมีเดียแอนด์อิงค์เจ็ท ร้านกู๊ดไอเดียมีเดียแอนด์อิงค์เจ็ท เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
11 วสัดุส านักงาน 35,200.00            เฉพาะเจาะจง ศรีเชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ ศรีเชียงใหม่ศึกษาภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
12 วสัดุการเกษตร 3,350.00              เฉพาะเจาะจง อริสสรา พาณิชย์ อริสสรา พาณิชย์ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
13 วสัดุการเกษตร 97,125.00            เฉพาะเจาะจง ร้านทวทีรัพย์การเกษตร ร้านทวทีรัพย์การเกษตร เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
14 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 6,020.00              เฉพาะเจาะจง บมจ.กรุงไทย บมจ.กรุงไทย เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
15 วสัดุการเกษตร 1,100.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.ไพศาลยนตรกิจ ร้าน ต.ไพศาลยนตรกิจ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
16 วสัดุคอมพวิเตอร์ 590.00                เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ทา่บอ่ หจก.แอดไวซ์ทา่บอ่ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดหนองคาย

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกเสนอราคา



วงเงินงบประมาณ เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

17 วสัดุส านักงาน 729.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน รีชัยบุ๊คส์ ร้าน รีชัยบุ๊คส์ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
18 วสัดุการเกษตร 7,540.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.ไพศาลยนตรกิจ ร้าน ต.ไพศาลยนตรกิจ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
19 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 600.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญจักรยาน 2 ร้านเจริญจักรยาน 2 เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
20 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 5,340.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เค เอ็ม บ ีปโิตรเลียม หจก.เค เอ็ม บ ีปโิตรเลียม เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
21 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,120.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.ไพศาลยนตรกิจ ร้าน ต.ไพศาลยนตรกิจ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
22 วสัดุการเกษตร 4,950.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โรงสีข้าวบญุสนอง หจก.โรงสีข้าวบญุสนอง เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
23 วสัดุการเกษตร 450.00                เฉพาะเจาะจง ร้านดัชนีอาหารสัตว์ ร้านดัชนีอาหารสัตว์ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
24 วสัดุส านักงาน 1,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน COPTER GAME ร้าน COPTER GAME เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
25 วสัดุการเกษตร 4,500.00              เฉพาะเจาะจง นางถนอม  สมศรี นางถนอม  สมศรี เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
26 จ้างเหมาบริการ 240.00                เฉพาะเจาะจง นายธรีะ  กงบรุาณ นายธรีะ  กงบรุาณ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
27 จ้างเหมาบริการ 240.00                เฉพาะเจาะจง นายอ าพร  ค าตา นายอ าพร  ค าตา เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
28 จ้างเหมาบริการ 240.00                เฉพาะเจาะจง นายสนั น  สีหาบง นายสนั น  สีหาบง เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
29 จ้างเหมาบริการ 120.00                เฉพาะเจาะจง นายธรีะ  กงบรุาณ นายธรีะ  กงบรุาณ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
30 จ้างเหมาบริการ 120.00                เฉพาะเจาะจง นายอ าพร  ค าตา นายอ าพร  ค าตา เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
31 จ้างเหมาบริการ 120.00                เฉพาะเจาะจง นายถวลิ  ยืดยาว นายถวลิ  ยืดยาว เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
32 จ้างเหมาบริการ 120.00                เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ  โปง่แดง นายกิตติศักด์ิ  โปง่แดง เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
33 จ้างเหมาบริการ 1,520.00              เฉพาะเจาะจง นายอ าพร  ค าตา นายอ าพร  ค าตา เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
34 จ้างเหมาบริการ 240.00                เฉพาะเจาะจง นายเกษม  กงบรุาณ นายเกษม  กงบรุาณ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
35 จ้างเหมาบริการ 240.00                เฉพาะเจาะจง นายธรีะ  กงบรุาณ นายธรีะ  กงบรุาณ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
36 จ้างเหมาบริการ 200.00                เฉพาะเจาะจง นายอภชิาติ  ปาณะลักษณ์ นายอภชิาติ  ปาณะลักษณ์ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
37 จ้างเหมาบริการ 100.00                เฉพาะเจาะจง นายเกษม  กงบรุาณ นายเกษม  กงบรุาณ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกเสนอราคา



วงเงินงบประมาณ เหตผุลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

38 จ้างเหมาบริการ 100.00                เฉพาะเจาะจง นายธรีะ  กงบรุาณ นายธรีะ  กงบรุาณ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
39 จ้างเหมาบริการ 200.00                เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  พลศักด์ิขวา นายสมชาย  พลศักด์ิขวา เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
40 จ้างเหมาบริการ 240.00                เฉพาะเจาะจง นายอ าพร  ค าตา นายอ าพร  ค าตา เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
41 จ้างเหมาบริการ 240.00                เฉพาะเจาะจง นายสนั น  สีหาบง นายสนั น  สีหาบง เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
42 จ้างเหมาบริการ 250.00                เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งสวา่งยนต์ ร้านรุ่งสวา่งยนต์ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
43 จ้างเหมาบริการ 100.00                เฉพาะเจาะจง นายธรีะ  กงบรุาณ นายธรีะ  กงบรุาณ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
44 จ้างเหมาบริการ 240.00                เฉพาะเจาะจง นายเกษม  กงบรุาณ นายเกษม  กงบรุาณ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
45 จ้างเหมาบริการ 240.00                เฉพาะเจาะจง นายธรีะ  กงบรุาณ นายธรีะ  กงบรุาณ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
46 จ้างเหมาบริการ 5,504.08              เฉพาะเจาะจง นางสาวทนัทมิา  บุ่ยทวทีรัพย์ นางสาวทนัทมิา  บุ่ยทวทีรัพย์ เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว
47 จ้างเหมาบริการ 300.00                เฉพาะเจาะจง นายวเิชียร  วงษโ์คกสูง นายวเิชียร  วงษโ์คกสูง เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุดและเสนอราคาเพยีงรายเดียว

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับคัดเลือกเสนอราคา


