
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

1 วสัดุส านักงาน จ านวน  1 รายการ 500.00                  500.00                 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมมิตรสัมพันธ/์500 น้ าด่ืมมิตรสัมพันธ/์500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 ส.ค. 63

2 จ้างส่งตัวอย่างสัตวน์้ า จ านวน 2 รายการ 800.00                  800.00                 เฉพาะเจาะจง บ.สหพันธร้์อยเอ็ดทัว สาขายโสธร/800 บ.สหพันธร้์อยเอ็ดทัว สาขา
ยโสธร/800

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

54/63,11 ส.ค. 63

3 จ้างซ่อมแซมรถจักยานยนต์ จ านวน 1 รายการ 120.00                  120.00                 เฉพาะเจาะจง น าเจริญการยาง/120 น าเจริญการยาง/120 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

53/63,13 ส.ค. 63

4 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 990.00                  990.00                 เฉพาะเจาะจง บิก๊ซีซูเปอร์เช็นเตอร์สาขาอ านาจ/990 บิก๊ซีซูเปอร์เช็นเตอร์สาขา
อ านาจ/990

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11-ส.ค.-63

5 จ้างเย็บกรวยฟักไข่ จ านวน 1 รายการ 780.00                  780.00                 เฉพาะเจาะจง นางเสทือน ถีระพันธ/์780 นางเสทือน ถีระพันธ/์780 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

56/2563,13 ส.ค. 63

6 วสัดุการเกษตร จ านวน 1รายการ 182.00                  182.00                 เฉพาะเจาะจง บ เอก-ชัย ดีสทรีบิวชัน ซีสเทม จ ากัด/
182

บ เอก-ชัย ดีสทรีบิวชัน ซีสเทม 
จ ากัด/182

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17-ส.ค.-63

7 วสัดุการเกษตร จ านวน 1รายการ 432.00                  432.00                 เฉพาะเจาะจง บ.ชวลิตรวมวสัดุ/432 บ.ชวลิตรวมวสัดุ/432 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11-ส.ค.-63

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดอ านาจเจรญิ

วันที ่1-31 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2563
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8 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 1,060.00               1,060.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/1060 หจก.เจริญวทิยา/1060 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11-ส.ค.-63

9 วสัดุการเกษตร จ านวน 1รายการ 3,000.00               3,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/3000 หจก.โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/3000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11-ส.ค.-63

10 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 1,100.00               1,100.00              เฉพาะเจาะจง แสงชัยอ านาจ/1100 แสงชัยอ านาจ/1100 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11-ส.ค.-63

11 วสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,560.00               4,560.00              เฉพาะเจาะจง สุนทรไทย(แต้ศิริ)/4560 สุนทรไทย(แต้ศิริ)/4560 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11-ส.ค.-63

12 จ้างซ่อมแซมไดโว ่จ านวน 1 รายการ 1,500.00               1,500.00              เฉพาะเจาะจง อุทัยมอเตอร์/1500 อุทัยมอเตอร์/1500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

55/63,13 ส.ค. 63

13 วสัดุส านักงาน จ านวน  6 รายการ 9,950.00               9,950.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/9950 หจก.เจริญวทิยา/9950 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

67/2563,13 ส.ค. 63

14 วสัดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ 23,614.00              23,614.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/23614 หจก.เจริญวทิยา/23614 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

68/2563,13 ส.ค. 63
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15 วสัดุก่อสร้าง จ านวน 10 รายการ 11,930.50              11,930.50            เฉพาะเจาะจง สมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่11930.50 สมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่
11930.50

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

69/2563,13 ส.ค. 63

16 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 29,726.00              29,726.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/29726 หจก.บุญประเสริฐบริการ/29726 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

70/2563,13 ส.ค. 63

17 วสัดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 28,700.00              28,700.00            เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/28700 หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/28700 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

71/2563,13 ส.ค. 63

18 วสัดุการเกษตร จ านว 10 รายการ 60,495.00              60,495.00            เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/60495 หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/60495 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

72/2563,13 ส.ค. 63

19 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 13 รายการ 72,980.00              72,980.00            เฉพาะเจาะจง ส.เจริญพาณิชย์/72980 ส.เจริญพาณิชย์/72980 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

73/2563,13 ส.ค. 63

20 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จ านวน 12 รายการ 22,962.20              22,962.20            เฉพาะเจาะจง 3 เอ็นออโต้คาร์/22962.20 3 เอ็นออโต้คาร์/22962.20 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

74/2563,13 ส.ค. 63

21 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จ านวน 2 รายการ 13,054.00              13,054.00            เฉพาะเจาะจง 3 เอ็นออโต้คาร์/13054 3 เอ็นออโต้คาร์/13054 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

75/2563,13 ส.ค. 63
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22 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จ านวน 6 รายการ 10,058.00              10,058.00            เฉพาะเจาะจง 3 เอ็นออโต้คาร์/10058 3 เอ็นออโต้คาร์/10058 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

76/2563,13 ส.ค. 63

23 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 8,600.00               8,600.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์ จูมทอง/8600 นางสาวรัตนาภรณ์ จูมทอง/8600 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

33/2563,23 ก.ค. 63

24 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 9,000.00               9,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  พึง่ภพ/9000 นายเจษฎา  พึง่ภพ/9000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

35/2563,23 ก.ค. 63

25 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 8,350.00               8,350.00              เฉพาะเจาะจง นางวนิดา พุฒซ้อน/8350 นางวนิดา พุฒซ้อน/8350 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

32/2563,23 ก.ค. 63

26 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 7,850.00               7,850.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา โลหะสาร/7850 นางสาวนริศรา โลหะสาร/7850 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

34/2563,23 ก.ค. 63


