
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 รำยกำร 13,416 13,056 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรจัตุรัส จ ำกัด 13,416 บำท สหกรณ์กำรเกษตรจัตุรัส จ ำกัด 13,416 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 77/2563 (30 มิ.ย.63)

2 จ้ำงซ่อมรถยนต์ จ ำนวน 1 งำน 16,000 16,000 เฉพำะเจำะจง อู่ป่ินทอง 16,000 บำท อู่ป่ินทอง 16,000 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 78/2563 (1 ก.ค.63)

3 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,200 7,200 เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 7,200 บำท บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 7,200 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 79/2563 (1 ก.ค.63)

4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 8 รำยกำร 6,624 6,624 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนองบัวใหญ่พำนิช 6,624 บำท ร้ำนหนองบัวใหญ่พำนิช 6,624 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 80/2563 (1 ก.ค.63)

5 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 76,610 76,610 เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 76,610 บำท หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 76,610 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 81/2563 (2 ก.ค.63)

6 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 12,500 12,500 เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 12,500 บำท หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 12,500 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 82/2563 (2 ก.ค.63)

7 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 12,250 12,250 เฉพำะเจำะจง บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 12,250 บำท บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 12,250 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 83/2563 (8 ก.ค.63)

8 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 25,900 25,900 เฉพำะเจำะจง บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 25,900 บำท บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 25,900 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 84/2563 (8 ก.ค.63)

9 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 7,500 7,500 เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 7,500 บำท หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 7,500 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 85/2563 (8 ก.ค.63)

10 จ้ำงซ่อมรถยนต์ จ ำนวน 1 งำน 8,750 8,750 เฉพำะเจำะจง อู่ป่ินทอง 8,750 บำท อู่ป่ินทอง 8,750 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 86/2563 (9 ก.ค.63)

11 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 10,000 บำท บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 10,000 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 87/2563 (13 ก.ค.63)

12 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 18,000 18,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท วีระมำศ กำรเกษตร จ ำกัด 18,000 บำท บริษัท วีระมำศ กำรเกษตร จ ำกัด 18,000 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 88/2562 (13 ก.ค.63)

13 จ้ำงซ่อมรถยนต์ จ ำนวน 1 งำน 11,280 11,280 เฉพำะเจำะจง อู่ประดิษฐ์กำรช่ำง 11,280 บำท อู่ประดิษฐ์กำรช่ำง 11,280 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 89/2562 (14 ก.ค.63)

14 จ้ำงซ่อมรถยนต์ จ ำนวน 1 งำน 7,680 7,680 เฉพำะเจำะจง สมนึกเช็คป้ัม (ส ำนักงำนใหญ่) 7,680 บำท สมนึกเช็คป้ัม (ส ำนักงำนใหญ่) 7,680 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 90/2562 (20 ก.ค.63)

15 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 17,235 17,235 เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 17,235 บำท หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 17,235 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 91/2562 (20 ก.ค.63)

16 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ ำนวน 3 รำยกำร 7,820 7,820 เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 7,820 บำท หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 7,820 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 92/2562 (20 ก.ค.63)

17 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 15,000 15,000 เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 15,000 บำท หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 15,000 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 93/2562 (20 ก.ค.63)

18 จ้ำงซ่อมเคร่ืองสูบน้ ำ จ ำนวน 1 งำน 9,015 9,015 เฉพำะเจำะจง อู่ประดิษฐ์กำรช่ำง 9,015 บำท อู่ประดิษฐ์กำรช่ำง 9,015 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 94/2562 (20 ก.ค.63)

19 จ้ำงซ่อมเคร่ืองสูบน้ ำ จ ำนวน 1 งำน 8,985 8,985 เฉพำะเจำะจง อู่ประดิษฐ์กำรช่ำง 8,985 บำท อู่ประดิษฐ์กำรช่ำง 8,985 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 95/2562 (20 ก.ค.63)

20 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 รำยกำร 9,024 8,944 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรจัตุรัส จ ำกัด 9,024 บำท สหกรณ์กำรเกษตรจัตุรัส จ ำกัด 9,024 บำท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 96/2562 (21 ก.ค.63)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยภูมิ

วันท่ี  21  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง


