
              แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก
โดยสงัเขป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จัดซ้ือกะละมัง จ านวน 2 ใบ 1,780.00       1,780.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 1,780 บาท บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 1,780 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

2 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบยีน กฉ-9120 สระบรีุ 9,576.50       9,576.50       เฉพาะเจาะจง อู่เทพนิมิตรมอเตอร์ 9,576.50 บาท อู่เทพนิมิตรมอเตอร์ 9,576.50 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.สบ.44/2563 ลว. 26 ก.พ.63

3 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 5,243.00       5,243.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยวัสดุภณัฑ์  5,243 บาท ร้านพรชัยวัสดุภณัฑ์  5,243 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.สบ.47/2563 ลว.3 ม.ีค.63

4 จัดจ้างซ่อมแซมระบบน้ าประปา 5,000.00       5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรการค้า  5,000 บาท ร้านสุนทรการค้า  5,000 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.สบ.49/2563 ลว.5 ม.ีค.63

5 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 17,000.00     17,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค  17,000 บาท ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค  17,000 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.สบ.50/2563 ลว.6 ม.ีค.63

6 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 37,800.00     37,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์เฟควัน โซลูชั่น จ ากัด  37,800 บาท บริษัท เพอร์เฟควัน โซลูชั่น จ ากัด  37,800 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.สบ.51/2563 ลว. 20มี.ค.63

7 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,432.73       1,432.73       เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยวัสดุภณัฑ์  1,432.73 บาท ร้านพรชัยวัสดุภณัฑ์  1,432.73 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

8 จัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเพาะฟัก 594.05          594.05          เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค  594.05 บาท การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค  594.05 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบยีน กฉ-9120 สระบรีุ 642.00          642.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พาร์ท ท ูออโต้คาร์ จ ากัด  642 บาท บริษัท พาร์ท ท ูออโต้คาร์ จ ากัด  642 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

10 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 2,519.85       2,519.85       เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยวัสดุภณัฑ์  2,519.85 บาท ร้านพรชัยวัสดุภณัฑ์  2,519.85 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

11 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 21 ถัง 420.00          420.00          เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเอ็ม.เอ็ม.  420 บาท ร้านน้ าด่ืมเอ็ม.เอ็ม.  420 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

12 จัดซ้ือถุงมือ จ านวน 20 คู่ 200.00          200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภณัฑ์ (ส านักใหญ)่  200 บาท ร้านนานาภณัฑ์ (ส านักใหญ)่  200 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

13 จัดซ้ือออกซิเจน จ านวน 3 ทอ่ 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีไอ.จ.ีแก๊ส  300 บาท หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ท.ีไอ.จ.ีแก๊ส  300 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

14 จัดซ้ือน้ ากรด  จ านวน 1 แกลลอน 374.50          374.50          เฉพาะเจาะจง ร้านไทยโลหะภณัฑ์ (1994)  374.50 บาท ร้านไทยโลหะภณัฑ์ (1994)  374.50 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

15 จัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเพาะฟัก 303.56          303.56          เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค  303.56 บาท การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค  303.56 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

16 จัดจ้างท าตรายาง จ านวน 3 อัน 800.00          800.00          เฉพาะเจาะจง นายประเวศ  สุขสุทธิ ์ 800 บาท นายประเวศ  สุขสุทธิ ์ 800 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปงีบประมาณ 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2563

หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสระบรุี


