
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ้ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

     เลขที่ วันที่ของสัญญา ข้อตกลง      
ในการซ้ือหรือจ้าง หรือใบสัง่ซ้ือสัง่จ้าง

1 วัสดุการเกษตร 44,000 44,000 เฉพาะเจาะจง นายกอบกุล  พกิุลอ่อน 44,000 ราคาต ่าสุด 150/2564 ลงวันที  1 ม.ิย. 2564

2 วัสดุการเกษตร 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง หจก. เพญ็รัตน์พานิชย์ 20,000 ราคาต ่าสุด 151/2564 ลงวันที  1 ม.ิย. 2564

3 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น 22,104 22,104 เฉพาะเจาะจง บ. น้่ามันไทยเพิ มพลู จ่ากัด 22,104 ราคาต ่าสุด 152/2564 ลงวันที  1 ม.ิย. 2564

4 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
หมายเลขครุภณ์ั 02-006-01163-00

5,350 5,350 เฉพาะเจาะจง หจก. สุพรการยาง (2550) 5,350 ราคาต ่าสุด 153/2564 ลงวันที  9 ม.ิย. 2564

5 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ส่านักงาน           
หมายเลขครุภณ์ั 01-028-274

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ ีโอ เซอร์วิส 3,500 ราคาต ่าสุด 154/2564 ลงวันที  9 ม.ิย. 2564

6 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
หมายเลขครุภณ์ั 02-006-01467-00

3,150 3,150 เฉพาะเจาะจง หจก. สุพรการยาง (2550) 3,150 ราคาต ่าสุด 155/2564 ลงวันที  9 ม.ิย. 2564

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 780 780 เฉพาะเจาะจง บ. น้่ามันไทยเพิ มพลู จ่ากัด 780 ราคาต ่าสุด 156/2564 ลงวันที  10 ม.ิย. 2564
8 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 749 749 เฉพาะเจาะจง หจก. สมคิดวิศวกลการร้อยเอ็ด 749 ราคาต ่าสุด 157/2564 ลงวันที  10 ม.ิย. 2564
9 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

หมายเลขครุภณ์ั 02-006-01163-00
2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระศักด์ิไดนาโม 2,000 ราคาต ่าสุด 158/2564 ลงวันที  14 ม.ิย. 2564

10 วัสดุการเกษตร 3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นางหนูไกร  หารประทมุ 3,500 ราคาต ่าสุด 159/2564 ลงวันที  14 ม.ิย. 2564
11 จา้งเหมาบริการ 600 600 เฉพาะเจาะจง บ. สงวนชัยอุบลเดิน จ่ากัด 600 ราคาต ่าสุด 160/2564 ลงวันที  14 ม.ิย. 2564
12 วัสดุการเกษตร 4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง นางสายนั  สัตนาโค 4,950 ราคาต ่าสุด 161/2564 ลงวันที  24 ม.ิย. 2564

13 วัสดุการเกษตร 950 950 เฉพาะเจาะจง นางเฟื่องยพุา  จนัทร์พนัธ์ 950 ราคาต ่าสุด 162/2564 ลงวันที  24 ม.ิย. 2564

14 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 856 856 เฉพาะเจาะจง หจก. สมคิดวิศวกลการร้อยเอ็ด 856 ราคาต ่าสุด 163/2564 ลงวันที  30 ม.ิย. 2564

15 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
หมายเลขครุภณ์ั 02-002-00030-00

350 350 เฉพาะเจาะจง หจก. สุพรการยาง (2550) 350 ราคาต ่าสุด 164/2564 ลงวันที  30 ม.ิย. 2564

16 วัสดุการเกษตร 74,740 74,740 เฉพาะเจาะจง หจก. สิงหท์องเกษตรภณัฑ์ 74,740 ราคาต ่าสุด 165/2564 ลงวันที  30 ม.ิย. 2564

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด
วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ้ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

     เลขที่ วันที่ของสัญญา ข้อตกลง      
ในการซ้ือหรือจ้าง หรือใบสัง่ซ้ือสัง่จ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด
วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564

17 วัสดุการเกษตร 31,580 31,580 เฉพาะเจาะจง หจก. สิงหท์องเกษตรภณัฑ์ 31,580 ราคาต ่าสุด 166/2564 ลงวันที  30 ม.ิย. 2564


