
              แบบ สขร.1

ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสงัเขป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จัดซ้ือน้้ำด่ืม จ้ำนวน 30 ถัง 600.00         600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำด่ืมเอ็ม.เอ็ม.  600 บำท ร้ำนน้้ำด่ืมเอ็ม.เอ็ม.  600 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 5 รำยกำร 1,525.82       1,525.82       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรชัยวัสดุภัณฑ์  1,525.82 บำท ร้ำนพรชัยวัสดุภัณฑ์  1,525.82 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

3 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กฉ-9120 สบ. 2,568.00       2,568.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท พำร์ท ทู ออโต้คำร์ จ้ำกัด  2,568 บำท บริษัท พำร์ท ทู ออโต้คำร์ จ้ำกัด  2,568 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

4 จ้ำงซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ้ำนวน 2 รำยกำร 4,800.00       4,800.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ้ำกัด  4,800 บำท บริษัท ต้นเกษตร จ้ำกัด  4,800 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

5 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ้ำนวน 2 รำยกำร 11,610.00    11,610.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเนำวรัตน์กำรเกษตร  11,610 บำท ร้ำนเนำวรัตน์กำรเกษตร  11,610 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

6 จัดซ้ือ อลูซิงค์ แผ่นเรียบ จ้ำนวน 10 แผ่น 1,500.00       1,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรชัยวัสดุภัณฑ์  1,500 บำท ร้ำนพรชัยวัสดุภัณฑ์  1,500 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

7 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ้ำนวน 2 รำยกำร 5,214.00       5,214.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรัพย์พูนผล  5,214 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรัพย์พูนผล  5,214 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม ศพจ.สบ.71/2563 ลว.1 เม.ย.63

8 จัดซ้ือน้้ำมันดีเซล จ้ำนวน 200 ลิตร 3,794.00       3,794.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรัพย์พูนผล  3,794 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรัพย์พูนผล  3,794 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

9 จัดซ้ือออกซิเจน จ้ำนวน 3 ถัง 300.00         300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสระบุรี.ที.ไอ.จี.แก๊ส  300 บำท ร้ำนสระบุรี.ที.ไอ.จี.แก๊ส  300 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

10 จัดซ้ือปูนกำว 2 ถุง 269.64         269.64         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรชัยวัสดุภัณฑ์  269.64 บำท ร้ำนพรชัยวัสดุภัณฑ์  269.64 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

11 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ้ำนวน 2 รำยกำร 5,594.00       5,594.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรัพย์พูนผล  5,594 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรัพย์พูนผล  5,594 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม ศพจ.สบ.73/2563 ลว.1 เม.ย.63

12 จัดซ้ือปล๊ักไฟ 5 ช่อง 10 ม. จ้ำนวน 1 อัน 550.00         550.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำนำภัณฑ์ (ส้ำนักงำนใหญ่)  550 บำท ร้ำนนำนำภัณฑ์ (ส้ำนักงำนใหญ่)  550 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

13 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 5 รำยกำร 2,685.00       2,685.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำนำภัณฑ์ (ส้ำนักงำนใหญ่)  2,685 บำท ร้ำนนำนำภัณฑ์ (ส้ำนักงำนใหญ่)  2,685 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

14 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ้ำนวน 2 รำยกำร 320.00         320.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำนำภัณฑ์ (ส้ำนักงำนใหญ่)  320 บำท ร้ำนนำนำภัณฑ์ (ส้ำนักงำนใหญ่)  320 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

15 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 7 รำยกำร 685.00         685.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำนำภัณฑ์ (ส้ำนักงำนใหญ่)  685 บำท ร้ำนนำนำภัณฑ์ (ส้ำนักงำนใหญ่)  685 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

16 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ้ำนวน 2 รำยกำร 9,297.00       9,297.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเนำวรัตน์กำรเกษตร  9,297 บำท ร้ำนเนำวรัตน์กำรเกษตร  9,297 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม ศพจ.สบ.74/2563 ลว.1 เม.ย.63

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนพฤษภำคม 2563 ปีงบประมำณ 2563

วันที่ 31 พฤษภำคม 2563

หน่วยงำน  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดสระบุรี


