


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 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใส  สมซ่ือ/7,500.- นายทองใส  สมซ่ือ/7,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 6/2564, 30 เม.ย. 2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์  บุญนอก/7,500.- นายไพฑูรย์  บุญนอก/7,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 7/2564, 30 เม.ย. 2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนราวดี  นามบุตร/11,000.- นางนราวดี  นามบุตร/11,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 5/2564, 30 เม.ย. 2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 12,465.00 12,465.00 เฉพาะเจาะจง สหรุ่งเรือง/12,465.- สหรุ่งเรือง/12,465.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 43/04, 5 พ.ค. 2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 2 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตรอินทีเกรช่ัน/5,000.- หจก.เก้าเกษตรอินทีเกรช่ัน/5,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 027/1337, 7 พ.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 2 รายการ 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน AP.ออโต้/1,850.- ร้าน AP.ออโต้/1,850.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 7/3, 7 พ.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

7 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 69,650.00 69,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตรอินทีเกรช่ัน/69,650.- หจก.เก้าเกษตรอินทีเกรช่ัน/69,650.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 027/1342, 13 พ.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 ราย 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/10,500.- บริษัท โอเวอร์ออล ฯ/10,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25902582, 18 พ.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 1 รายการ 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิศวะอะไหล่กล/650.- ร้านวิศวะอะไหล่กล/650.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/12, 18 พ.ค.64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดยโสธร

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภำคม 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 พฤษภำคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดยโสธร

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10 วัสดุยานพาหนะฯ จ านวน 1 รายการ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทัศนะยนต์/200.- ร้านทัศนะยนต์/200.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 012/11 เลขท่ี 121, 18 พ.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พงศ์ดิลกโยธา/9,000.- หจก.พงศ์ดิลกโยธา/9,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน IV6402638, 19 พ.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนภัทรเน๊ทเวิร์ค/2,500.- ร้านธนภัทรเน๊ทเวิร์ค/2,500.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 31/2, 20 พ.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 300.00                  300.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์โฟโต้/300.- ร้านเบสท์โฟโต้/300.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 60/41, 20 พ.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 2 รายการ 600.00                  600.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์โฟโต้/600.- ร้านเบสท์โฟโต้/600.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 60/42, 20 พ.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 4 รายการ 2,000.00               2,000.00               เฉพาะเจาะจง ช่างเจนแทรกเตอร์/2,000.- ช่างเจนแทรกเตอร์/2,000.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/4, 21 พ.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 4 รายการ 680.00                  680.00                  เฉพาะเจาะจง อู่ด ารงการช่าง/680.- อู่ด ารงการช่าง/680.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 1/1, 24 พ.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17 วัสดุยานพาหนะฯ จ านวน 6 รายการ 590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทัศนะยนต์/590.- ร้านทัศนะยนต์/590.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 2/64 เลขท่ี 5, 27 พ.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 พฤษภำคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดยโสธร

วันท่ี 1-31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564

วงเงินงบประมาณ

18 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีชัยอะไหล่/180.- ร้านมีชัยอะไหล่/180.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  1/12, 27 พ.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

19 จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน 3 รายการ 310.00                  310.00                  เฉพาะเจาะจง บ.นครชัยแอร์ จ ากัด/310.- บ.นครชัยแอร์ จ ากัด/310.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  27 พ.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

20 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ทองวัฒนากระจก/250.- ทองวัฒนากระจก/250.- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  1/2, 27 พ.ค.64

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ


