
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 ค่าวัสดุการเกษตร 19,250.00          19,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บริษัท ไอดัก จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน

19,250.00 19,250.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 8,000.00            8,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้ำน ขอนแก่นเจริญกิจ ร้ำน ขอนแก่นเจริญกิจ เสนอราคาไม่เกิน

8,000.00 8,000.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

3 ค่าวัสดุการเกษตร 37,150.00          37,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน

37,150.00 37,150.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

4 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 17,298.00          17,298.00         เฉพาะเจาะจง หจก. สงวนวงษ์กำฬสินธ์ุ หจก. สงวนวงษ์กำฬสินธ์ุ เสนอราคาไม่เกิน

17,298.00 17,298.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 8,500.00            8,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้ำน ถูกและดี ร้ำน ถูกและดี เสนอราคาไม่เกิน

8,500.00 8,500.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

6 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 15,860.00          15,860.00         เฉพาะเจาะจง ร้ำน ถูกและดี ร้ำน ถูกและดี เสนอราคาไม่เกิน

18,560.00 15,860.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,040.00            5,040.00           เฉพาะเจาะจง หจก. บ๊ิก อ.ออโตเมช่ัน หจก. บ๊ิก อ.ออโตเมช่ัน เสนอราคาไม่เกิน

5,040.00 5,040.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

8 ค่าวัสดุการเกษตร 8,050.00            8,050.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน

8,050.00 8,050.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

9 ค่าวัสดุวัสดุส านักงาน 13,250.00          13,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก. บ๊ิก อ.ออโตเมช่ัน หจก. บ๊ิก อ.ออโตเมช่ัน เสนอราคาไม่เกิน

13,250.00 13,250.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

10 ค่าวัสดุวัสดุส านักงาน 5,256.00            5,256.00           เฉพาะเจาะจง หจก. บ๊ิก อ.ออโตเมช่ัน หจก. บ๊ิก อ.ออโตเมช่ัน เสนอราคาไม่เกิน

5,256.00 5,256.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

11 ค่าวัสดุการเกษตร 18,600.00          18,600.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกช่ัน เสนอราคาไม่เกิน

18,600.00 18,600.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

12 ค่าวัสดุการเกษตร 47,210.00          47,210.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกช่ัน เสนอราคาไม่เกิน

47,210.00 47,210.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

(ช่ือหน่วยงำน) ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดกำฬสินธ์ุ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

(ช่ือหน่วยงำน) ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดกำฬสินธ์ุ

13 ค่าวัสดุการเกษตร 50,760.00          50,760.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน

50,760.00 50,760.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

14 ค่าวัสดุการเกษตร 22,305.00          22,305.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน

22,305.00 22,305.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

15 ค่าวัสดุการเกษตร 64,000.00          64,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน

64,000.00 64,000.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

16 ค่าซ่อมแซมโรงเพาะฟัก 7,000.00            7,000.00           เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  ค าเสนาะ นายธงชัย  ค าเสนาะ เสนอราคาไม่เกิน

7,000.00 7,000.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

17 ค่าวัสดุการเกษตร 27,000.00          27,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกช่ัน เสนอราคาไม่เกิน

27,000.00 27,000.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

18 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,972.00          11,972.00         เฉพาะเจาะจง หจก. สงวนวงษ์กำฬสินธ์ุ หจก. สงวนวงษ์กำฬสินธ์ุ เสนอราคาไม่เกิน

11,972.00 11,972.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

19 ค่าวัสดุการเกษร 11,430.00          11,430.00         เฉพาะเจาะจง หจก. บ๊ิก อ.ออโตเมช่ัน หจก. บ๊ิก อ.ออโตเมช่ัน เสนอราคาไม่เกิน

11,430.00 11,430.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

20 ค่าวัสดุการเกษร 6,525.00            6,252.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกช่ัน เสนอราคาไม่เกิน

6,525.00 6,525.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

21 ค่าวัสดุการเกษร 6,525.00            6,252.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกช่ัน เสนอราคาไม่เกิน

6,525.00 6,525.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

22 ค่าวัสดุการเกษร 10,550.00          10,550.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกช่ัน เสนอราคาไม่เกิน

10,550.00 10,550.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

23 ค่าวัสดุส านักงาน 18,920.00          18,920.00         เฉพาะเจาะจง หจก. บ๊ิก อ.ออโตเมช่ัน หจก. บ๊ิก อ.ออโตเมช่ัน เสนอราคาไม่เกิน

18,920.00 18,920.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

24 ค่าวัสดุการเกษตร 32,000.00          32,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน

32,000.00 32,000.00 วงเงินท่ีประมาณไว้

25 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,000.00          15,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์ อะควาเทค ร้านร้อยปอนด์ อะควาเทค เสนอราคาไม่เกิน



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562

(ช่ือหน่วยงำน) ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดกำฬสินธ์ุ

15,000.00 15,000.00 วงเงินท่ีประมาณไว้


