


แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 ราย 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจงรักษ์  ทองอร่าม/9,000.- นางจงรักษ์  ทองอร่าม/9,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 7/2563, 31 มี.ค.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 ราย 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชายน้อย  ชัยนิตย์/8,500.- นายชายน้อย  ชัยนิตย์/8,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 8/2563, 31 มี.ค.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 ราย 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศรัณยู  กลางนา/8,500.- นายศรัณยู  กลางนา/8,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 9/2563, 28 เม.ย.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง จริงจังปรินท์ต้ิงค์/350.- จริงจังปรินท์ต้ิงค์/350.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 001/26, 27 เม.ย.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง จริงจังปรินท์ต้ิงค์/200.- จริงจังปรินท์ต้ิงค์/200.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 001/27, 27 เม.ย.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 675.00 675.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Best Photo/675.- ร้าน Best Photo/675.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 56/43, 27 เม.ย.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

7 วัสดุก่อส้ราง จ านวน 1 รายการ 220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ทองวัฒนากระจก/220.- ทองวัฒนากระจก/220.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/10, 27 เม.ย.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง ทุกอย่าง 20 บาทสากล/1,020.- ทุกอย่าง 20 บาทสากล/1,020.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/5, 28 เม.ย.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง ทุกอย่าง 20 บาทสากล/330.- ทุกอย่าง 20 บาทสากล/330.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/7, 29 เม.ย.2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต ๕ (ยโสธร)

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต ๕ (ยโสธร)

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10 วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 1 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ศรีเจริญเภสัช/500.- ศรีเจริญเภสัช/500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 006/0256, 30 เม.ย.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 วัสดุส านักงาน จ านวน 21 รายการ 4,243.00               4,243.00               เฉพาะเจาะจง บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ จ ากัด/4,243.- บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ จ ากัด/4,243.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน SI63/002129, 30 เม.ย.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ทุกอย่าง 20 บาทสากล/400.- ทุกอย่าง 20 บาทสากล/400.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/9, 30 เม.ย.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,000.00               1,000.00               เฉพาะเจาะจง สวนอุดมทรัพย์พันธ์ุไม้/1,000.- สวนอุดมทรัพย์พันธ์ุไม้/1,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 022/29, 1 พค. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง เจริญชัยก่อสร้าง/100.- เจริญชัยก่อสร้าง/100.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/2, 1 พ.ค. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 วัสดุการเกษ๖ร จ านวน ๒ รายการ 530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิศวะอะไหล่กล/530.- ร้านวิศวะอะไหล่กล/530.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/25, 1 พ.ค.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออลฯ/26,000.- บ.โอเวอร์ออลฯ/26,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 5600700, 1 พ.ค.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออลฯ/6,500.- บ.โอเวอร์ออลฯ/6,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 5600703, 1 พ.ค.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต ๕ (ยโสธร)

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

วงเงินงบประมาณ

18 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/5,000.- ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/5,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 20160501, 1 พ.ค.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

19 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหการวิทยาลัยเกษตรฯ/800.- ร้านสหการวิทยาลัยเกษตรฯ/800.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/30, 5 พ.ค.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

20 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหการวิทยาลัยเกษตรฯ/2,675.- ร้านสหการวิทยาลัยเกษตรฯ/2,675.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/31, 5 พ.ค.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

21 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง โรงผลิตน้ าด่ืมชุมชน/1,200.- โรงผลิตน้ าด่ืมชุมชน/1,200.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 12/466, 12 พ.ค.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 15,504.00 15,504.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีจุฑาปิโตรเลียม/15,504.- หจก.ศรีจุฑาปิโตรเลียม/15,504.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/3, 12 พ.ค.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

23 วัสดุการเกษตร จ านวน ๓ รายการ 76,650.00 76,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตรฯ/76,650.- หจก.เก้าเกษตรฯ/76,650.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 018/0885, 19 พ.ค.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

24 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 5,485.00 5,485.00 เฉพาะเจาะจง สหรุ่งเรือง/5,485.- สหรุ่งเรือง/5,485.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 32/06, 20 พ.ค.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

25 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้าโอเอแอนต์สเตช่ันเนอร่ี/8,700.- หจก.ล้ าฟ้าโอเอแอนต์สเตช่ันเนอร่ี/8,700.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 6357, 20 พ.ค.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต ๕ (ยโสธร)

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563

26 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้าโอเอแอนต์สเตช่ันเนอร่ี/4,200.- หจก.ล้ าฟ้าโอเอแอนต์สเตช่ันเนอร่ี/4,200.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 6358, 20 พ.ค.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ


