
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1 จ้างเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 8,350.00                8,350.00               เฉพาะเจาะจง นางสาววนดิา พุฒซ้อน/8,350 นางสาววนดิา พุฒซ้อน/8350 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9/2564,28ธ.ค. 63

2 จ้างเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 8,600.00                8,600.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์  จูมทอง/8,600 นางสาวรัตนาภรณ์  จูมทอง/8600 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10/2564,28ธ.ค. 63

3 จ้างเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 7,850.00                7,850.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา โลหะสาร/7,850 นางสาวนริศรา โลหะสาร/7850 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11/2564,28ธ.ค. 63

4 จ้างเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 9,000.00                9,000.00               เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  พึ่งภพ/9,000 นายเจษฎา  พึ่งภพ/9000 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12/2564,28ธ.ค. 63

5 จ้างซ่อมรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 1,571.30                1,571.30               เฉพาะเจาะจง โดโยต้าอ านาจเจริญ/1,571.30 โดโยต้าอ านาจเจริญ/1,571.30 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

7/64,4ก.พ.64

6 จ้างซ่อมรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 2,300.00                2,300.00               เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิไดนาโม/2,300 สมศักด์ิไดนาโม/2,300 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8/64,4ก.พ.64

7 วสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 181.00                  181.00                 เฉพาะเจาะจง บ.เอก-ชัย ดีสทรีบวิชัน ซีสเทม 

จ ากัด/181

บ.เอก-ชัย ดีสทรีบวิชัน ซีสเทม 

จ ากัด/181

มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 ก.พ. 64

8 วสัดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 960.00                  960.00                 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด 

มหาชน สาขายโสธร/960

บ.สยามโกลบอลเฮาส์ จ ากัด 

มหาชน สาขายโสธร/960

มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 ก.พ. 64

9 จ้างซ่อมรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 120.00                  120.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านน าเจริญการยาง/120 ร้านน าเจริญการยาง/120 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9/64,4ก.พ.64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์  2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำจืดอ ำนำจเจริญ

วันที่ 1-28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
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10 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,350.00                1,350.00               เฉพาะเจาะจง นางบวัทอง ครองบญุ/1,350 นางบวัทอง ครองบญุ/1,350 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 ก.พ. 64

11 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 327.00                  327.00                 เฉพาะเจาะจง บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา

อ านาจเจริญ/327

บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา

อ านาจเจริญ/327

มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17 ก.พ. 64

12 วสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 1,000.45                1,000.45               เฉพาะเจาะจง สมพรชัย/1,000.45 สมพรชัย/1,000.45 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 ก.พ. 64

13 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300.00                3,300.00               เฉพาะเจาะจง โรงสีเกษตรญัญญเจริญ/3,300 โรงสีเกษตรญัญญเจริญ/3,300 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 ก.พ. 64

14 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 980.00                  980.00                 เฉพาะเจาะจง สุนทรไทยแต้ศิริ/980 สุนทรไทยแต้ศิริ/980 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 ก.พ. 64

15 วสัดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 5,505.15                5,505.15               เฉพาะเจาะจง สมพรชัย/5,505.15 สมพรชัย/5,505.15 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

19/64,15ก.พ.64

16 วสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 6,683.00                6,683.00               เฉพาะเจาะจง หจก.บญุประเสริฐบริการ/6,683 หจก.บญุประเสริฐบริการ/6,683 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

20/64,15ก.พ.64

17 วสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,380.00                5,380.00               เฉพาะเจาะจง หจก.บญุประเสริฐบริการ/5,380 หจก.บญุประเสริฐบริการ/5,380 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

20/64,15ก.พ.64

18 วสัดุส านกังาน จ านวน 7 รายการ 4,910.00                4,910.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/4,910 หจก.เจริญวทิยา/4,910 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

21/64,15ก.พ.64
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19 วสัดุส านกังาน จ านวน 7 รายการ 4,685.00                4,685.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/4,685 หจก.เจริญวทิยา/4,685 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

21/64,15ก.พ.64

20 วสัดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 1,235.00                1,235.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/1,235 หจก.เจริญวทิยา/1,235 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

21/64,15ก.พ.64

21 วสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,925.00                2,925.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สิงหท์องการเกษตร/2,925 หจก.สิงหท์องการเกษตร/2,925 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22/64,15ก.พ.64

22 วสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,915.00                9,915.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สิงหท์องการเกษตร/9,915 หจก.สิงหท์องการเกษตร/9,915 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22/64,15ก.พ.64

23 วสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 10,380.00              10,380.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงหท์องการเกษตร/10,380 หจก.สิงหท์องการเกษตร/10,380 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22/64,15ก.พ.64

24 วสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,900.00              18,900.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงหท์องการเกษตร/18,900 หจก.สิงหท์องการเกษตร/18,900 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

23/64,16ก.พ.64

25 ค่าท าปา้ยไวนลิ จ านวน 1 รายการ 500.00                  500.00                 เฉพาะเจาะจง ไอดีช็อป อีเวนท ์แอนด์การ์เม้น/500 ไอดีช็อป อีเวนท ์แอนด์การ์เม้น/500 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10/64,19ก.พ.64

26 วสัดุส านกังาน จ านวน 8 รายการ 2,000.00                2,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/2,000 หจก.เจริญวทิยา/2,000 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

19 ก.พ. 64


