


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 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนราวดี  นามบุตร/12,000.- นางนราวดี  นามบุตร/12,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 4/2564, 11 ก.พ. 2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 วัสดุส านักงาน จ านวน 17 รายการ 2,560.00 2,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ จ ากัด/2,560.- บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ จ ากัด/2,560.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน SI64/001235,15 ก.พ.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 ราย 25,775.00 25,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/25,775.- บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/25,775.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25902481, 9 มี.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 ราย 36,555.00 36,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/36,555.- บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/36,555.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25902485, 9 มี.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

7 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 ราย 29,510.00 29,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/29,510.- บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/29,510.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25902493, 12 มี.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 ราย 8,310.00 8,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/8,130.- บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/8,130.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25902497, 12 มี.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 ราย 37,818.00 37,818.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/37,818.- บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/37,818.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25902489, 12 มี.ค.64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดยโสธร

วันท่ี 1-31 เดือน มีนำคม 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 มีนำคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดยโสธร

วันท่ี 1-31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 ราย 19,614.00 19,614.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/19,614.- บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/19,614.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25902501, 12 มี.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 ราย 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/9,100.- บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/9,100.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 5600892, 12 มี.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 ราย 19,320.00 19,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/19,320.- บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/19,320.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25902505, 12 มี.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 3 รายการ 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด/ บ.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด/ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ARKK-6403-0080, 12 มี.ค.64

44,940.- 44,940.- เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14 วัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ จ ากัด/1,500.- บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ จ ากัด/1,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน SI64/001763,16 มี.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 590.00                 590.00                เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิอะไหล่/590.- สมศักด์ิอะไหล่/590.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/25, 17 มี.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง AP.ออโต้/550.- AP.ออโต้/550.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 5/3, 25 มี.ค. 64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 387.00 387.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัยฯ/387.- บริษัท เอก-ชัยฯ/387.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2108000654, 22 มี.ค.64

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 มีนำคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดยโสธร

วันท่ี 1-31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564

วงเงินงบประมาณ

18 วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 2 รายการ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิศวะอะไหล่กล/750.- ร้านวิศวะอะไหล่กล/750.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/5, 25 มี.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

19 วัสดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ 15,980.00 15,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ จ ากัด/15,980.- บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ จ ากัด/15,980.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน SI64/001973,22 มี.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

20 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง ต.วิไลยโสธร/280.- ต.วิไลยโสธร/280.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  9/3,25 มี.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

21 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง บ.Kerry Express จ ากัด/330.- บ.Kerry Express จ ากัด/330.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  SKKK210300881,26 มี.ค.65

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 2 รายการ 660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง พลอยมอเตอร์./660.- พลอยมอเตอร์./660.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  1/8, 26 มี.ค.66

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

23 วัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล  าฟ้า โอเอฯ/8,700.- หจก.ล  าฟ้า โอเอฯ/8,700.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 3634, 29 มี.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ


