


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 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจงรักษ์  ทองอร่าม/9,000.- นางจงรักษ์  ทองอร่าม/9,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/2564, 29 ธ.ค. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใส  สมซ่ือ/7,500.- นายทองใส  สมซ่ือ/7,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 3/2564, 29 ธ.ค. 2563

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 398.00 398.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอก-ชัยฯ/398.- บ.เอก-ชัยฯ/398.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2108000615, 4 ม.ค.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนภัทรเน๊ทเวิร์ค/500.- ร้านธนภัทรเน๊ทเวิร์ค/500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 30/24, 7 ม.ค.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 1,335.00 1,335.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ฯทะเลทอง/1,335.- ศูนย์ฯทะเลทอง/1,335.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 01-12/11-01 , 7 ม.ค.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เกษตรร่ ารวนฯ/450.- หจก.เกษตรร่ ารวนฯ/450.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 110/50 , 7 ม.ค.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

7 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 2 รายการ 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง พลอยมอเตอร์/910.- พลอยมอเตอร์/910.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/5, 8 ม.ค.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 400.00                  400.00                  เฉพาะเจาะจง โรงกลึงเจริญทรัพย์/400.- โรงกลึงเจริญทรัพย์/400.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/20, 8 ม.ค.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 1 รายการ 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิศวะอะไหล่กล/650.- ร้านวิศวะอะไหล่กล/650.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/16, 8 ม.ค.2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดยโสธร

วันท่ี 1-31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564



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 มกรำคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดยโสธร

วันท่ี 1-31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 120.00                  120.00                  เฉพาะเจาะจง ธนโชติซีร็อคการพิมพ์/120.- ธนโชติซีร็อคการพิมพ์/120.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 7/15,11 ม.ค.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 รายการ 1,922.00               1,922.00               เฉพาะเจาะจง สหการวิทยลัยเกษตรฯ/1,922.- สหการวิทยลัยเกษตรฯ/1,922.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/16, 11 ม.ค.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 ราย 37,680.00 37,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปเรช่ัน จ ากัด/37,680 บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปเรช่ัน จ ากัด/37,680 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25902387, 11 ม.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 ราย 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปเรช่ัน จ ากัด/2,400 บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปเรช่ัน จ ากัด/2,400 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 5600848, 11 ม.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14 วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 3 รายการ 3,040.00 3,040.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตรอินทีเกรช่ัน/3,040.- หจก.เก้าเกษตรอินทีเกรช่ัน/3,040.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 025/1207, 11 ม.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นนท์/ภูมิ ก๊อปป้ีฯ/4,800.- นนท์/ภูมิ ก๊อปป้ีฯ/4,800.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/4, 8 ม.ค.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 13 รายการ 4,228.00 4,228.00 เฉพาะเจาะจง สหรุ่งเรือง/4,228.- สหรุ่งเรือง/4,228.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 40/12, 12 ม.ค.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 2,130.00 2,130.00 เฉพาะเจาะจง สหรุ่งเรือง/2,130.- สหรุ่งเรือง/2,130.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 40/13, 12 ม.ค.2564

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 มกรำคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดยโสธร

วันท่ี 1-31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564

วงเงินงบประมาณ

18 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 400.00                  400.00                  เฉพาะเจาะจง สหการวิทยลัยเกษตรฯ/400.- สหการวิทยลัยเกษตรฯ/400.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/19, 12 ม.ค.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

19 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง โรงผลิตน  าด่ืมชุมชน/620.- โรงผลิตน  าด่ืมชุมชน/620.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 13/506, 14 ม.ค.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

20 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 2,747.00 2,747.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงศ์ดิลกโยธา/2,747.- หจก.พงศ์ดิลกโยธา/2,747.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน IV6400273, 14 ,.8.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

21 วัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 3,333.00 3,333.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์จ ากัด/3,333.- บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์จ ากัด/3,333.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน SI64/000423, 15 ม.ค.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 5,407.00 5,407.00 เฉพาะเจาะจง สหรุ่งเรือง/5,407.- สหรุ่งเรือง/5,407.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 40/14, 15 ม.ค.2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

23 วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 3 รายการ 5,295.00 5,295.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตรอินทีเกรช่ัน/5,295.- หจก.เก้าเกษตรอินทีเกรช่ัน/5,295.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 025/1219, 21 ม.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ


