


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 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์โฟโต้/360.- ร้านเบสท์โฟโต้/360.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 56/50, 27 พ.ค. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 60 60.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษแก้ว/60.- ร้านเกษแก้ว/60.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 3/13, 28 พ.ค. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1700 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้าเจริญภัณฑ์/1,700.- ร้านผ้าเจริญภัณฑ์/1,700.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 038/27, 28 พ.ค. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

7 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 175.00 175.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน  าเพชร/175.- ร้านน  าเพชร/175.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/8, 28 พ.ค. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1100 1,100.00 เฉพาะเจาะจง สวนจตุจักร ยโสธร/1,100.-.- สวนจตุจักร ยโสธร/1,100.-.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/21, 29 พ.ค. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/4,320.- ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/4,320.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 20160540, 29 พ.ค. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต ๕ (ยโสธร)

วันท่ี 1-30 เดือน มิถุนำยน 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 มิถุนำยน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต ๕ (ยโสธร)

วันท่ี 1-30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

10 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,820.00 1,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/1,820.- ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค/1,820.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 20160543, 29 พ.ค. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน ๒ รายการ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน AP ออโต้/3,750.- ร้าน AP ออโต้/3,750.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  2/3, 30 พ.ค. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน AP ออโต้/850.- ร้าน AP ออโต้/850.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  2/4, 30 พ.ค. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน AP ออโต้/2,450.- ร้าน AP ออโต้/2,450.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  2/5, 30 พ.ค. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,800.00             1,800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านวิศวะอะไหล่กล/1,800.- ร้านวิศวะอะไหล่กล/1,800.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/18, 1 มิ.ย. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 278.00 278.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ันฯ/278.- บ.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ันฯ/278.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2108000503, 1 มิ.ย.63

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 460 460.00 เฉพาะเจาะจง กลุ่มจันทร์ฉายผ้าไทยยโสธร/460.- กลุ่มจันทร์ฉายผ้าไทยยโสธร/460.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/7, 1 มิ.ย. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 40,077.00 40,077.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออลฯ/40,077.- บ.โอเวอร์ออลฯ/40,077.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 5600715, 4 มิ.ย. 63

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18 วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 19,220.00 19,220.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออลฯ/19,220.- บ.โอเวอร์ออลฯ/19,220.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 5600719, 4 มิ.ย. 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 มิถุนำยน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต ๕ (ยโสธร)

วันท่ี 1-30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

19 วัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 34,305.00 34,305.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออลฯ/34,305.- บ.โอเวอร์ออลฯ/34,305.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 5600723, 4 มิ.ย. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

20 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 26,692.00 26,692.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีจุฑาปิโตรเลียม/26,692.- หจก.ศรีจุฑาปิโตรเลียม/26,692.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/11, 16 มิ.ย. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

21 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง โรงผลิตน  าด่ืมชุมชน/550.- โรงผลิตน  าด่ืมชุมชน/550.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 12/170, 17 มิ.ย. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ 1,937.00 1,937.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหการวิทยาลัยเกษตรฯ/1,937.- ร้านสหการวิทยาลัยเกษตรฯ/1,937.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/2, 17 มิ.ย. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

23 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 46,725.00 46,725.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออลฯ/46,725.- บ.โอเวอร์ออลฯ/46,725.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25902121, 10 มิ.ย. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

24 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 48,410.00 48,410.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออลฯ/48,410.- บ.โอเวอร์ออลฯ/48,410.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25902126, 10 มิ.ย. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

25 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิดไนท์ไอที/460.- ร้านมิดไนท์ไอที/460.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  80/14, 10 มิ.ย. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

26 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน ๔ รายการ 4,440.00             4,440.00               เฉพาะเจาะจง อู่ไชยพร/4,440.- อู่ไชยพร/4,440.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  3/2, 12 มิ.ย. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

27 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 600.00               600.00                  เฉพาะเจาะจง อู่ไชยพร/600.- อู่ไชยพร/600.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  2/37, 9 มิ.ย. 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 มิถุนำยน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต ๕ (ยโสธร)

วันท่ี 1-30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

28 วัสดุวิทยาศาตร์ฯ จ านวน ๒ รายการ 520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิศวะอะไหล่กล/520.- ร้านวิศวะอะไหล่กล/520.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/15, 9 มิ.ย. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

29 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 2,830.00 2,830.00 เฉพาะเจาะจง สหรุ่งเรือง/2,830.- สหรุ่งเรือง/2,830.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 33/13, 19 มิ.ย. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3 รายการ 3,975.00 3,975.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฮงอุปกรณ์/3,975.- ร้านฮงอุปกรณ์/3,975.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 167/16, 19 มิ.ย. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

31 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง สุวัฒการยาง/18,000.- สุวัฒการยาง/18,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/6, 22 มิ.ย. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

32 วัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 5,257.00             5,257.00               เฉพาะเจาะจง บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ จ ากัด/5,257.- บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ จ ากัด/5,257.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน SI63/003263, 22 มิ.ย.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

33 วัสดุการเกษตร จ านวน ๓ รายการ 146,000.00 146,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตรฯ/146,000.- หจก.เก้าเกษตรฯ/146,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 020/0964, 22 มิ.ย.2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

34 วัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 53,305.00 53,305.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออลฯ/53,305.- บ.โอเวอร์ออลฯ/53,305.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 5600726, 22 มิ.ย. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ


