
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 18,400.00          18,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน บส. 102/2562 273/2562

18,400.00 18,400.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 13/02/2562 ลว. 04/03/2562

2 ค่าวัสดุการเกษตร 32,000.00          32,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค เสนอราคาไม่เกิน บส. 106/2562 272 /2562

32,000.00                             32,000.00                               วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.13/02/62 ลว. 04/03/2562

3 ค่าวัสดุการเกษตร 12,180.00          12,180.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ตกเซ้งเคร่ืองเขียน หจก.ตกเซ้งเคร่ืองเขียน เสนอราคาไม่เกิน บส. 107/2562  271/2562

12,180.00 12,180.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.13/02/62 ลว. 04/03/2562

4 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,132.00          11,132.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนวงษ์กำฬสินธ์ุ หจก.สงวนวงษ์กำฬสินธ์ุ เสนอราคาไม่เกิน บส. 108/2562 270/2562

11,132.00 11,132.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.13/02/62 ลว. 04/03/2562

5 ค่าวัสดุการเกษตร 10,060.00          10,060.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน บส. 112/2562  280/2562

10,060.00 10,060.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.15/02/62 ลว. 05/03/62

6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 11,870.00          11,870.00       เฉพาะเจาะจง ร้ำนถูกและดี ร้ำนถูกและดี เสนอราคาไม่เกิน บจ.28/2562 290/2562

และขนส่ง 11,870.00 11,870.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 04/03/2562 8/3/2562

7 ค่าวัสดุการเกษตร 45,000.00          45,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค เสนอราคาไม่เกิน บส. 113/2562  287/2562

45,000.00 45,000.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.06/03/62 8/3/2562

8 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 16,938.00          16,938.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนวงษ์กาฬสินธ์ุ หจก.สงวนวงษ์กาฬสินธ์ุ เสนอราคาไม่เกิน บส. 114/2562 288/2562

16,938.00 16,938.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.06/03/62 ลว. 07/03/2562

9 ค่าวัสดุการเกษตร 51,800.00          51,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน บส. 115/2562  288/2562

51,800.00 51,800.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.06/03/62 ลว. 08/03/62

10 ค่าวัสดุการเกษตร 18,000.00          18,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค เสนอราคาไม่เกิน บส. 116/2562 289/2562

18,000.00 18,000.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 06/03/2562 ลว. 08/03/2562

11 ค่าวัสดุก่อสร้าง 8,210.00            8,210.00         เฉพาะเจาะจง หจก.จิตรเพียรการช่าง หจก.จิตรเพียรการช่าง เสนอราคาไม่เกิน บส. 121/2562 309/2562

8,210.00 8,210.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 06/03/2562 ลว. 13/03/2562

12 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,080.00            5,080.00         เฉพาะเจาะจง ร้ำนถูกและดี ร้ำนถูกและดี เสนอราคาไม่เกิน บจ.31/2562 308/2562

และขนส่ง 5,080.00                              5,080.00                                วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 06/03/2562 ลว. 13/03/2562

13 ค่าวัสดุส านักงาน 5,200.00            5,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิก อ.ออโตเมช่ัน หจก.บ๊ิก อ.ออโตเมช่ัน เสนอราคาไม่เกิน บส. 125/2562 310/2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2562
(ช่ือหน่วยงำน) ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดกำฬสินธ์ุ



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)

5,200.00                              5,200.00                                วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 08/03/2562 ลว. 13/03/2562

14 ค่าวัสดุการเกษตร 12,150.00          12,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน บส. 127/2562 321/2562

12,150.00 12,150.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 08/03/2562 ลว. 18/03/2562

15 ค่าวัสดุการเกษตร 12,150.00          12,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน บส. 128/2562 326/2562

12,150.00 12,150.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 08/03/2562 ลว. 18/03/2562

16 ค่าวัสดุการเกษตร 43,810.00          43,810.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน เสนอราคาไม่เกิน บส. 129/2562 322/2562

43,810.00                             43,810.00                               วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 08/03/2562 ลว. 18/03/2562

17 ค่าวัสดุการเกษตร 27,000.00          27,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน เสนอราคาไม่เกิน บส. 130/2562 323/2562

27,000.00                             27,000.00                               วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 08/03/2562 ลว. 18/03/2562

18 ค่าวัสดุการเกษตร 10,500.00          10,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค เสนอราคาไม่เกิน บส. 131/2562  324/2562

10,500.00                             10,500.00                               วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว.08/03/62 ลว. 18/03/2562

19 ค่าวัสดุการเกษตร 20,720.00          20,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ากัดบริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน บส. 132/2562 319/2562

20,720.00                             20,720.00                               วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 08/03/2562 ลว. 18/03/2562

20 ค่าวัสดุการเกษตร 24,250.00          24,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ากัดบริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน บส. 133/2562 320/2562

24,250.00                             24,250.00                               วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 08/03/2562 ลว. 18/03/2562

21 ค่าวัสดุการเกษตร 21,500.00          21,500.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ไอดัก บจ.ไอดัก เสนอราคาไม่เกิน บส. 134/2562 318/2562

21,500.00 21,500.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 08/03/2562 ลว. 18/03/2562

22 ค่าวัสดุการเกษตร 11,000.00          11,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน เสนอราคาไม่เกิน บส. 135/2562 325/2562

11,000.00                             11,000.00                               วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 08/03/2562 ลว. 18/03/2562

23 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,550.00            8,550.00         เฉพาะเจาะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค เสนอราคาไม่เกิน บส. 136/2562 317/2562

8,550.00                              8,550.00                                วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 08/03/2562 ลว. 18/03/2562

24 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 17,058.00          17,058.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สงวนวงษ์กาฬสินธ์ุ หจก.สงวนวงษ์กาฬสินธ์ุ เสนอราคาไม่เกิน บส. 145/2562 351/2562

17,058.00 17,058.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 15/03/2562 ลว. 22/03/2562

25 วัสดุประชาสัมพันธ์ 7,000.00            7,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้ำนแม็กเซ็นเตอร์ ร้ำนแม็กเซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน บส. 144/2562 340/2562

7,000.00                              7,000.00                                วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 15/03/2562 ลว. 20/03/2562

26 ค่าวัสดุการเกษตร 15,640.00          15,640.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ำกัด เสนอราคาไม่เกิน บส. 146/2562 354/2562

15,640.00 15,640.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 15/03/2562 ลว. 22/03/2562

27 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 7,900.00            7,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้ำนขอนแก่นเจริญกิจ ร้ำนขอนแก่นเจริญกิจ เสนอราคาไม่เกิน บจ.34/2562 352/2562



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)

7,900.00 7,900.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 15/03/2562 ลว. 22/03/2562

28 ค่าวัสดุการเกษตร 28,000.00          28,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน บส. 147/2562 353/2562

28,000.00 28,000.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 15/03/2562 ลว. 22/03/2562

29 ค่าวัสดุการเกษตร 23,310.00          23,310.00       เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค เสนอราคาไม่เกิน บส. 149/2562 355/2562

23,310.00 23,310.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 19/03/2562 ลว. 22/03/2562

30 ค่าวัสดุการเกษตร 14,550.00          14,550.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท โอเวอร์ออล คอปอเรช่ัน จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน บส. 150/2562 356/2562

14,550.00 14,550.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 19/03/2562 ลว. 22/03/2562

31 ค่าวัสดุการเกษตร 13,500.00          13,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน เสนอราคาไม่เกิน บส. 151/2562 357/2562

13,500.00 13,500.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 19/03/2562 ลว. 22/03/2562

32 ค่าวัสดุการเกษตร 33,700.00          33,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน เสนอราคาไม่เกิน บส. 152/2562 358/2562

33,700.00 33,700.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 19/03/2562 ลว. 22/03/2562

33 ค่าวัสดุการเกษตร 10,500.00          10,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค เสนอราคาไม่เกิน บส. 153/2562 359/2562

10,500.00 10,500.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 19/03/2562 ลว. 22/03/2562

34 ค่าวัสดุการเกษตร 8,750.00            8,750.00         เฉพาะเจาะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค เสนอราคาไม่เกิน บส. 157/2562 370/2562

8,750.00 8,750.00 วงเงินท่ีประมาณไว้ ลว. 19/03/2562 ลว. 25/03/2562


