
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ เลขขอเบิก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง (ฎ.)

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

1 ค่าวัสดุการเกษตร 9,200.00            9,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน บส. 74/2562 202/2562

9,200.00 9,200.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 18/01/2562 ลว. 04/02/2562

2 ค่าวัสดุการเกษตร 40,500.00          40,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน เสนอราคาไม่เกิน บส. 75/2562  211/2562

40,500.00 40,500.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.28/01/62 ลว. 11/02/2562

3 ค่าวัสดุการเกษตร 31,500.00          31,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค เสนอราคาไม่เกิน บส. 76/2562  213/2562

31,500.00 31,500.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.28/01/62 ลว. 11/02/62

4 ค่าวัสดุการเกษตร 10,360.00          10,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน บส. 77/2562 212/2562

10,360.00 10,360.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 28/01/2562 ลว. 11/02/2562

5 ค่าวัสดุการเกษตร 50,550.00          50,550.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน เสนอราคาไม่เกิน บส. 79/2562  210/2562

50,550.00 50,550.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.29/01/62 ลว. 11/02/2562

6 ค่าวัสดุการเกษตร 2,625.00            2,625.00        เฉพาะเจาะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค เสนอราคาไม่เกิน บส. 80/2562  206/2562

2,625.00 2,625.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.29/01/62 ลว. 11/02/62

7 ค่าวัสดุการเกษตร 43,650.00          43,650.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน บส. 81/2562 209/2562

43,650.00 43,650.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 29/01/2562 ลว. 11/02/2562

8 ค่าวัสดุการเกษตร 103,600.00        103,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน บส. 82/2562 242/2562

103,600.00 103,600.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 5/02/2562 ลว. 20/02/2562

9 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,652.00          10,652.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนวงษ์กำฬสินธ์ุ หจก.สงวนวงษ์กำฬสินธ์ุ เสนอราคาไม่เกิน บส. 83/2562  214/2562

10,652.00 10,652.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.05/02/62 ลว. 11/01/2562

10 ค่าวัสดุการเกษตร 36,000.00          36,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค เสนอราคาไม่เกิน บส. 87/2562  241/2562

36,000.00 36,000.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.11/02/62 ลว. 20/02/62

11 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 5,842.00            5,842.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ตกเซ้งเคร่ืองเขียน หจก.ตกเซ้งเคร่ืองเขียน เสนอราคาไม่เกิน บส. 90/2562  239/2562

5,842.00 5,842.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.12/02/62 ลว. 20/02/62

12 ค่าวัสดุก่อสร้าง 5,810.00            5,810.00        เฉพาะเจาะจง หจก.จิตรเพียรกำรช่ำง หจก.จิตรเพียรกำรช่ำง เสนอราคาไม่เกิน บส. 94/2562  238/2562

5,810.00 5,810.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.12/02/62 ลว. 20/02/62

13 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 10,020.00          10,020.00       เฉพาะเจาะจง ร้ำนถูกและดี ร้ำนถูกและดี เสนอราคาไม่เกิน บจ. 21/2562  240/2562

และขนส่ง 10,020.00 10,020.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.12/02/62 ลว. 20/02/62

14 ค่าจ้างเหมาบริการ 6,000.00            6,000.00        เฉพาะเจาะจง นำยค ำรณ  เอ่ียมส ำอำง นำยค ำรณ   เอ่ียมส ำอำง เสนอราคาไม่เกิน บจ. 19/2562  222/2562

6,000.00 6,000.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.11/02/62 ลว. 15/02/62

15 ค่าจ้างเหมาบริการ 17,800.00          17,800.00       เฉพาะเจาะจง นำยค ำรณ  เอ่ียมส ำอำง นำยค ำรณ   เอ่ียมส ำอำง เสนอราคาไม่เกิน บจ. 20/2562

17,800.00 17,800.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.15/02/62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562
(ช่ือหน่วยงำน) ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดกำฬสินธ์ุ


